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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Ýlgi: 14.11.2006 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-12046/35237 sayýlý yazýnýz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 09.11.2006 gününde kabul edilen 5555 sayýlý
"Vakýflar Kanunu" incelenmiþtir.
1- Yasa'nýn,

- 5. maddesinde,

"Yeni vakýflar; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulur ve faaliyet gösterirler.

Yeni vakýflarýn kuruluþunda gayesini gerçekleþtirecek asgari mal varlýðý miktarý, mahkemesince belirlenir.
Yeni vakýflar, vakýf senetlerinde yazýlý amaçlarýný gerçekleþtirmek üzere Genel Müdürlüðe beyanda bulunmak þartýyla þube ve temsilcilik açabilirler. Beyannamenin düzenlenmesine iliþkin usul
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Yabancýlar, Türkiye'de, hukuki ve fiili mütekabiliyet esasýna göre yeni vakýf kurabilirler.",
- 12. maddesinde,

"Vakýflar; mal edinebilirler, mallarý üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler.

Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait akar mallar ile haklarýn daha yararlý olanlarý ile deðiþtirilmesine, paraya çevrilmesine veya deðerlendirilmesine Meclis yetkilidir.

Mülhak, cemaat, esnaf vakýflarý ile yeni vakýflara, baþlangýçta özgülenen mal ve haklar, vakýf yönetiminin baþvurusu üzerine, haklý kýlan sebepler varsa, Denetim Makamýnýn görüþü alýnarak mahkeme kararý ile sonradan iktisap ettikleri mal ve haklarý ise baðýmsýz ekspertiz kuruluþlarýnca
düzenlenecek rapora dayalý olarak vakýf yetkili organýnýn kararý ile daha yararlý olanlarý ile deðiþtirilebilir veya paraya çevrilebilir.
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Vakýf yöneticileri, iktisap ettikleri veya deðiþtirdikleri taþýnmaz mallarý tapuya tescil tarihinden
itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüðe bildirirler.

Kurucularýnýn çoðunluðu yabancý uyruklu olan vakýflarýn, taþýnmaz mal edinmeleri hakkýnda,
22/12/1934 tarihli ve 2644 sayýlý Tapu Kanununun 35 inci maddesi uygulanýr.",
- 16. maddesinde,

"Mazbut vakýflara ait hayrat taþýnmazlara, Genel Müdürlük tarafýndan öncelikle vakfiyeleri doðrultusunda iþlev verilir. Genel Müdürlükçe deðerlendirilemeyen veya iþlev verilemeyen hayrat taþýnmazlar; fiilen asli niteliðine uygun olarak kullanýlýncaya kadar kiraya verilebilir.
Bu hayrat taþýnmazlar; Genel Müdürlükçe iþlev verilmek amacýyla, vakfiyesinde yazýlý hizmetlerde kullanýlmak üzere Genel Müdürlüðün denetiminde onarým ve restorasyon karþýlýðý kamu kurum ve
kuruluþlarýna, benzer amaçlý vakýflara veya kamu yararýna çalýþan derneklere tahsis edilebilir.
Mülhak vakfa ait hayrat taþýnmazýn tahsisinde Genel Müdürlük görüþü alýnýr.

Tahsis edilen taþýnmaz; ticari bir faaliyette kullanýlamaz, tahsise aykýrý kullanýmýn tespiti halinde Genel Müdürlüðün talebi üzerine taþýnmaz, bulunduðu yerin mülki amirliðince tahliye edilir.

Cemaat vakýflarýna ait, kýsmen veya tamamen hayrat olarak kullanýlmayan taþýnmazlar, vakýf
yönetiminin talebi halinde Meclis kararýyla; ayný cemaate ait baþka bir vakfa tahsis edilebilir veya
vakfýn akarýna dönüþtürülebilir.",
- 25. maddesinde,

"Vakýflar; vakýf senetlerinde yer almak kaydýyla, amaç veya faaliyetleri doðrultusunda, uluslararasý faaliyet ve iþbirliðinde bulunabilirler, yurt dýþýnda þube ve temsilcilik açabilirler, üst kuruluþlar kurabilirler ve yurt dýþýnda kurulmuþ kuruluþlara üye olabilirler.

Vakýflar; yurt içi ve yurt dýþýndaki kiþi, kurum ve kuruluþlardan ayni ve nakdi baðýþ ve yardým
alabilirler, yurt içi ve yurt dýþýndaki benzer amaçlý vakýf ve derneklere ayni ve nakdi baðýþ ve yardýmda bulunabilirler. Nakdi yardýmlarýn yurt dýþýndan alýnmasý veya yurt dýþýna yapýlmasý banka aracýlýðý ile olur ve sonuç Genel Müdürlüðe bildirilir. Bildirimin þekli ve içeriði yönetmelikle düzenlenir.",
- 26. maddesinde,

"Vakýflar; amacýný gerçekleþtirmeye yardýmcý olmak ve vakfa gelir temin etmek amacýyla, Genel Müdürlüðe bilgi vermek þartýyla iktisadi iþletme ve þirket kurabilir, kurulmuþ þirketlere ortak olabilirler.

Genel Müdürlük; Bakanlar Kurulu kararýyla Genel Müdürlük ve mazbut vakýflarýn gelirleri ve
akar mallarý ile iktisadi iþletme veya þirket kurmaya yetkilidir. Þirket hisseleri ve haklarýn daha yararlý olanlarý ile deðiþtirilmesi, paraya çevrilmesi, deðerlendirilmesi ve bunlara baðlý her türlü hakkýn
kullanýlmasý ile ortaklýk paylarýna baðlý haklarýn kullanýlmasý Genel Müdürlük tarafýndan yürütülür.",
düzenlemelerine yer verilmiþtir.

Yasa'nýn 2. maddesinde, bu Yasa'nýn, mazbut, mülhak ve yeni vakýflar ile cemaat ve esnaf vakýflarýný kapsadýðý belirtildikten ve 3. maddesinde bu vakýflarýn ayrý ayrý tanýmlarý yapýldýktan sonra, yukarýda yer verilen maddeleri ile,
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- Yeni vakýflarýn, vakýf senedindeki amaçlarý gerçekleþtirmek üzere, Vakýflar Genel Müdürlüðü'ne bildirimde bulunmak koþuluyla þube ve temsilcilik açabilmesi,
- Vakýflarýn yeni taþýnmaz mal edinebilmesi,

- Mülhak vakýflarýn hayrat niteliðindeki taþýnmazlarýnýn özgülenebilmesi,

- Cemaat vakýflarýna iliþkin, kýsmen ya da tümüyle hayrat olarak kullanýlmayan taþýnmazlarýn,
vakýf yönetiminin istemi üzerine Vakýflar Meclisi kararýyla, ayný cemaate iliþkin baþka bir vakfa özgülenebilmesi ya da vakfýn akarýna dönüþtürülebilmesi,

- Vakýflarýn, yurt içi ve yurt dýþýndaki kiþi, kurum ve kuruluþlardan ayni ve nakdi baðýþ ve yardým alabilmesi; yurt içi ve yurt dýþýndaki benzer amaçlý vakýf ve derneklere ayni ve nakdi baðýþ ve
yardým yapabilmesi,

- Vakýflarýn, amacýný gerçekleþtirmeye yardýmcý olmak ve vakfa gelir saðlamak için, Vakýflar Genel Müdürlüðü'ne bilgi vermek koþuluyla iktisadi iþletme ve þirket kurabilmesi ya da kurulmuþ þirketlere ortak olabilmesi,
olanaklý kýlýnmýþtýr.

Türk Medeni Yasasý'nýn,

- 101. maddesinde, vakýflarýn, gerçek ya da tüzelkiþilerin yeterli mal ve haklarý belli ve sürekli
bir amaca özgülemeleriyle oluþan, tüzelkiþiliðe sahip mal topluluklarý olduðu,

Cumhuriyet'in Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasa'nýn temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, ulusal birliðe, ulusal çýkarlara aykýrý ya da belli bir ýrk ya da cemaat mensuplarýný desteklemek
amacýyla vakýf kurulamayacaðý,

- 102. maddesinde, vakýf kurma istencinin resmi senetle ya da ölüme baðlý iþlemle açýklanacaðý; vakfýn, yerleþim yeri mahkemesinde tutulan sicile tescil ile tüzelkiþilik kazanacaðý,
- 105. maddesinde, özgülenen mallarýn mülkiyeti ile haklarýn, tüzelkiþiliðin kazanýlmasýyla vakfa geçeceði,

- 106. maddesinde, vakfýn adýnýn, amacýnýn, bu amaca özgülenen mal ve haklarýn, vakfýn örgütlenme ve yönetim biçimi ile yerleþim yerinin vakýf senedinde gösterileceði,

- 109. maddesinde de, vakfýn bir yönetim organýnýn bulunmasýnýn zorunlu olduðu; vakfedenin,
gerekli gördüðü baþka organlarý da vakýf senedinde gösterebileceði,
belirtilmiþtir.

Türk Medeni Yasasý'nýn deðinilen kurallarýndan hareketle, vakfý oluþturan ögeleri, mal, amaç,
malýn bu amaca özgülenmesi, vakýf kurma istenci ve bu istencin yetkili makamca tescili, yani geçerli bulunmasý olarak saymak olanaklýdýr.

Mal, vakfýn ortaya çýkmasý için gerekli ilk ögedir. Ýkinci olarak, vakfý kuran kiþinin, anlaþýlabilir açýklýkta, sürekli ve gerçekleþtirilmesi olanaklý bir amacý serbestçe belirlemesi gerekir. Ancak, bu
amaç Yasa'da belirtilen koþullara uygun olmalýdýr. Üçüncüsü, kiþi belirlediði bu amaca hizmet edecek nitelikte ve yeterlilikte olan malýný, bir tüzelkiþilik oluþturmak amacýyla ayýrmalý, yani bu malý
belirlediði amaca özgülemelidir. Son olarak da, kiþinin vakýf tüzelkiþiliðini kurma istenci yasanýn
öngördüðü biçimde açýklanmalý ve amacýnýn yasanýn öngördüðü yöntem ve koþullara uygun olduðu
tescil edilmelidir.
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Görüldüðü gibi, vakýf tüzelkiþiliðinin oluþmasý, vakfeden yönünden mülkiyet, örgütlenme ve
iþletme hakkýnýn kullanýlmasýyla doðrudan ilgilidir. Bu ilgi, kiþinin vakfettiði mal üzerindeki mülkiyet hakkýndan, sýnýrsýz ve tam tasarruf yetkisinden, yine kendisinin istenciyle belirlediði koþullarda
vazgeçilmesini gerektirmektedir.

Yukarýda yapýlan açýklamalar, Medeni Yasa'dan önce kurulmuþ ve 2762 sayýlý Yasa'yla korunan
eski vakýflar için de geçerlidir. Çünkü, bu vakýflarda da vakfýn statüsü, vakfeden tarafýndan düzenlenmiþtir.

Vakfiye ya da vakýf senedi, vakfýn kurucu belgesidir. Bu belge, vakfýn konusuna, amacýna ve organlarýna iliþkin vakfedenin tüm istek ve istencini yansýtan düzenlemeler içerir. Vakfiye ya da vakýf
senedinin düzenlemeleri birer hukuk kuralý etki, deðer ve gücündedir. Vakýf kurma iþlemi tamamlandýktan sonra bu kurallar, vakfedeni, vakfý yönetenleri, vakýftan yararlanacaklarý, üçüncü kiþileri
ve Devlet'i baðlar. Bu nedenle, kurucu istenci yansýtan vakfiye ya da vakýf senetlerini Devlet organlarý dahil kimse deðiþtiremez.
Bir özel hukuk iþlemi olan vakýf kurma istencinin yasayla belirlenen yönteme uygun olarak açýklanmasý sonrasýnda, özel hukuk tüzelkiþiliði kazanan mal topluluðunun, mülkiyetine geçen mal ve
haklar üzerindeki tasarruf yetkisi, kuþkusuz Anayasa'nýn mülkiyet hakkýna, tüzelkiþiliðin varlýðýný sürdürmesi de, örgütlenme özgürlüðüne iliþkin kurallarýnýn güvencesi altýndadýr.

Dolayýsýyla, vakýf özel hukuk tüzelkiþiliðine iliþkin yasa kurallarýnýn, vakýf kurumunun bu asli
niteliðine uygun olmasý ve bu kurallar ile, vakfý kuranýn istencine ve onun istenciyle belirlenen örgütlenme biçimine ve etkinlik alanýna, Anayasa'nýn mülkiyet hakký ve örgütlenme özgürlüðüne iliþkin kurallarýnda öngörülenler dýþýnda, karýþýlmamasý gerekmektedir.

Ýncelenen Yasa'nýn, vakýflarý, sosyal devlet olmanýn kimi gereklerini üstlenebilecek "ekonomik
aktörler" olarak öngördüðü ve yukarýya alýnan kurallarýn bu anlayýþ ve yaklaþýmla kabul edildiði anlaþýlmaktadýr. Baþka bir deyiþle, vakýflar, sosyal ve siyasal yaþam içinde bir sivil toplum örgütü olarak öngörülmüþtür.

Yalnýzca hayýr için topluma hizmet etme kurumlarý olan vakýflarýn, ekonomik aktör, siyasal ve
sosyal bir örgütlenme modeli, demokratik kitle örgütü ya da sivil toplum örgütü olarak nitelendirilmesine olanak bulunmamaktadýr. Bu nedenle, yasakoyucunun incelenen Yasa'da ortaya koyduðu
yaklaþýmla oluþturulan yapýlanmanýn "vakýf" niteliði taþýmayacaðý açýktýr.

Yasa'yla, tüzelkiþiliði oluþturan kurucu istence baðlý kalmaksýzýn, vakfedenin çizdiði konu, amaç,
örgütlenme ve yönetim biçiminin dýþýna çýkýlmasý ya da çýkýlmasýna izin verilmesi, baþka bir anlatýmla, vakfýn yönetiminin, amacýnýn ve mallarýnýn serbestçe deðiþtirilmesi ya da deðiþtirilmesine izin
verilmesi durumunda ortaya çýkan yapýnýn, hukukun tanýmladýðý biçimiyle vakfýn özel hukuk tüzelkiþiliði olarak nitelendirilmesine olanak kalmayacaktýr.

Oysa, yasakoyucu, vakfiye ya da vakýf senedinde kural olup olmadýðýný aramaksýzýn, incelenen
Yasa'nýn,
- 5. maddesinin üçüncü fýkrasýnda, yeni vakýflarýn, vakýf senedinde yazýlý amaçlarýný gerçekleþtirmek üzere, Vakýflar Genel Müdürlüðü'ne bildirimde bulunmak koþuluyla þube ve temsilcilik açabilmesini,
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- 12. maddesinin birinci fýkrasýnda, vakýflarýn mal edinebilmesini ve mallarý üzerinde her türlü
iþlemde bulunabilmesini,
- 16. maddesinin,

•Üçüncü fýkrasýnda, mülhak vakfa iliþkin hayrat taþýnmazýn özgülenebilmesini,

• Son fýkrasýnda, cemaat vakýflarýna iliþkin, kýsmen ya da tümüyle hayrat olarak kullanýlmayan
taþýnmazlarýn, vakýf yönetiminin istemi üzerine Vakýflar Meclisi kararýyla, ayný cemaate iliþkin baþka bir vakfa özgülenebilmesi ya da vakfýn akarýna dönüþtürülebilmesini,

- 25. maddesinin ikinci fýkrasýnda, vakýflarýn, yurt içi ve yurt dýþýndaki kiþi, kurum ve kuruluþlardan ayni ve nakdi baðýþ ve yardým alabilmesini; yurt içi ve yurt dýþýndaki benzer amaçlý vakýf ve
derneklere ayni ve nakdi baðýþ ve yardýmda bulunabilmesini,

- 26. maddesinin birinci fýkrasýnda, vakýflarýn, amacýný gerçekleþtirmeye yardýmcý olmak ve vakfa gelir saðlamak amacýyla, Vakýflar Genel Müdürlüðü'ne bilgi vermek koþuluyla iktisadi iþletme ve
þirket kurabilmesini, kurulmuþ þirketlere ortak olabilmesini,
olanaklý kýlmýþtýr.

Yasakoyucunun, yukarýda belirtilen yaklaþýmýnýn tersine, vakýf özel hukuk tüzelkiþiliði niteliðinin gereði olarak, incelenen Yasa'da, vakfiye ya da vakýf senedini gözeterek kimi düzenlemeler yaptýðý da görülmektedir. Gerçekten, incelenen Yasa'nýn,

- 8. maddesinde, yeni vakýflarýn organlarýnýn tamamlanmasýnýn öncelikle vakýf senedindeki kurallara göre yapýlmasý öngörülmüþ,

- 14. maddesinde, eski vakýflarýn vakfiyelerindeki koþullarýn yerine getirilmesine eylemli olarak ya da hukuken olanak kalmamasý durumunda, Vakýflar Meclisi'nce bu koþullarýn deðiþtirilmesi,
vakfedenin istencine aykýrý olmamasý koþuluna baðlanmýþ,

- 25. maddesinin birinci fýkrasýnda, vakýflarýn amaç ya da etkinlikleri doðrultusunda uluslararasý etkinlik ve iþbirliðinde bulunabilmesi, yurt dýþýnda þube ve temsilcilik açabilmesi, üst kuruluþ kurabilmesi ve yurt dýþýnda kurulmuþ kuruluþlara üye olabilmesi, bu konularýn vakýf senedinde yer
almasý koþuluna baðlý kýlýnmýþ,

- 27. maddesinde, sona eren yeni vakýflarýn tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar üzerinde öncelikle vakýf senedine göre iþlem yapýlmasý öngörülmüþtür.
Sonuç olarak Yasa'nýn,
- Vakýflarýn,

• Yurt içinden ve yurtdýþýndan baðýþ ve yardým alabilmesini ya da yurt içi ve yurt dýþýndaki benzer amaçlý vakýf ve derneklere baðýþ ve yardým yapabilmesini,
• Yeni taþýnmaz mal edinebilmesini,

• Ýktisadi iþletme ve þirket kurabilmesini ya da kurulmuþ þirketlere ortak olabilmesini,

- Yeni vakýflarýn yurt içinde þube ve temsilcilik açabilmesini,

- Mülhak vakýflarýn hayrat niteliðindeki taþýnmazlarýný özgüleyebilmelerini,
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- Cemaat vakýflarýnýn, kýsmen ya da tümüyle hayrat olarak kullanýlmayan taþýnmazlarýnýn, vakýf yönetiminin istemi üzerine Vakýflar Meclisi kararýyla, ayný cemaate iliþkin baþka bir vakfa özgülenebilmesi ya da vakfýn akarýna dönüþtürülebilmesini,

vakfiyelerinde ya da vakýf senetlerinde kural bulunmasý koþuluna baðlamayan 5. maddesinin
üçüncü fýkrasý, 12. maddesi, 16. maddesinin üçüncü ve son fýkralarý, 25. maddesinin ikinci fýkrasý ve
26. maddesi; hukukun genel ilkeleriyle, Anayasa'nýn 2. maddesinde yer verilen hukuk devleti niteliðinin gereði olan hukuk güvenliði ilkesiyle, Anayasa'nýn örgütlenme özgürlüðü ve mülkiyet hakkýna iliþkin 33 ve 35. maddelerindeki kurallarla baðdaþmamaktadýr.
2-Yasa'nýn,

-12. maddesinde,

"Vakýflar; mal edinebilirler, mallarý üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler.

Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait akar mallar ile haklarýn daha yararlý olanlarý ile deðiþtirilmesine, paraya çevrilmesine veya deðerlendirilmesine Meclis yetkilidir.

Mülhak, cemaat, esnaf vakýflarý ile yeni vakýflara, baþlangýçta özgülenen mal ve haklar, vakýf yönetiminin baþvurusu üzerine, haklý kýlan sebepler varsa, Denetim Makamýnýn görüþü alýnarak mahkeme kararý ile sonradan iktisap ettikleri mal ve haklarý ise baðýmsýz ekspertiz kuruluþlarýnca
düzenlenecek rapora dayalý olarak vakýf yetkili organýnýn kararý ile daha yararlý olanlarý ile deðiþtirilebilir veya paraya çevrilebilir.

Vakýf yöneticileri, iktisap ettikleri veya deðiþtirdikleri taþýnmaz mallarý tapuya tescil tarihinden
itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüðe bildirirler.

Kurucularýnýn çoðunluðu yabancý uyruklu olan vakýflarýn, taþýnmaz mal edinmeleri hakkýnda,
22/12/1934 tarihli ve 2644 sayýlý Tapu Kanununun 35 inci maddesi uygulanýr.",
- 14. maddesinde,

"Vakýflarýn, vakfiyelerindeki þartlarýn yerine getirilmesine fiilen veya hukuken imkan kalmamasý halinde; vakfedenin iradesine aykýrý olmamak kaydýyla mazbut vakýflarda Genel Müdürlüðün;
mülhak, cemaat ve esnaf vakýflarýnda, vakýf yöneticilerinin teklifi üzerine bu þartlarý deðiþtirmeye;
hayýr þartlarýndaki parasal deðerleri güncel vakýf gelirlerine uyarlamaya Meclis yetkilidir.",
- 16. maddesinde,

"Mazbut vakýflara ait hayrat taþýnmazlara, Genel Müdürlük tarafýndan öncelikle vakfiyeleri doðrultusunda iþlev verilir. Genel Müdürlükçe deðerlendirilemeyen veya iþlev verilemeyen hayrat taþýnmazlar; fiilen asli niteliðine uygun olarak kullanýlýncaya kadar kiraya verilebilir.
Bu hayrat taþýnmazlar; Genel Müdürlükçe iþlev verilmek amacýyla, vakfiyesinde yazýlý hizmetlerde kullanýlmak üzere Genel Müdürlüðün denetiminde onarým ve restorasyon karþýlýðý kamu kurum ve
kuruluþlarýna, benzer amaçlý vakýflara veya kamu yararýna çalýþan derneklere tahsis edilebilir.
Mülhak vakfa ait hayrat taþýnmazýn tahsisinde Genel Müdürlük görüþü alýnýr.

Tahsis edilen taþýnmaz; ticari bir faaliyette kullanýlamaz, tahsise aykýrý kullanýmýn tespiti halinde Genel Müdürlüðün talebi üzerine taþýnmaz, bulunduðu yerin mülki amirliðince tahliye edilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Cemaat vakýflarýna ait, kýsmen veya tamamen hayrat olarak kullanýlmayan taþýnmazlar, vakýf
yönetiminin talebi halinde Meclis kararýyla; ayný cemaate ait baþka bir vakfa tahsis edilebilir veya
vakfýn akarýna dönüþtürülebilir.",
- 25. maddesinde,

"Vakýflar; vakýf senetlerinde yer almak kaydýyla, amaç veya faaliyetleri doðrultusunda, uluslararasý faaliyet ve iþbirliðinde bulunabilirler, yurt dýþýnda þube ve temsilcilik açabilirler, üst kuruluþlar kurabilirler ve yurt dýþýnda kurulmuþ kuruluþlara üye olabilirler.

Vakýflar; yurt içi ve yurt dýþýndaki kiþi, kurum ve kuruluþlardan ayni ve nakdi baðýþ ve yardým alabilirler, yurt içi ve yurt dýþýndaki benzer amaçlý vakýf ve derneklere ayni ve nakdi baðýþ ve yardýmda
bulunabilirler. Nakdi yardýmlarýn yurt dýþýndan alýnmasý veya yurt dýþýna yapýlmasý banka aracýlýðý ile
olur ve sonuç Genel Müdürlüðe bildirilir. Bildirimin þekli ve içeriði yönetmelikle düzenlenir.",
- 26. maddesinde,

"Vakýflar; amacýný gerçekleþtirmeye yardýmcý olmak ve vakfa gelir temin etmek amacýyla, Genel
Müdürlüðe bilgi vermek þartýyla iktisadi iþletme ve þirket kurabilir, kurulmuþ þirketlere ortak olabilirler.

Genel Müdürlük; Bakanlar Kurulu kararýyla Genel Müdürlük ve mazbut vakýflarýn gelirleri ve
akar mallarý ile iktisadi iþletme veya þirket kurmaya yetkilidir. Þirket hisseleri ve haklarýn daha yararlý olanlarý ile deðiþtirilmesi, paraya çevrilmesi, deðerlendirilmesi ve bunlara baðlý her türlü hakkýn
kullanýlmasý ile ortaklýk paylarýna baðlý haklarýn kullanýlmasý Genel Müdürlük tarafýndan yürütülür.",
düzenlemelerine yer verilmiþtir.

Yasa'nýn 3. maddesinde, bu Yasa'da geçen "vakýflar" sözcüðünün, mazbut, mülhak, cemaat ve
esnaf vakýflarý ile yeni vakýflarýn tümünü kapsadýðý belirtilmiþ; yukarýya metni alýnan madde düzenlemelerinde de, vakýflar baðlamýnda cemaat (azýnlýk) vakýflarýyla ilgili esaslý deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Bu deðiþikliklerin öncelikle Lozan Antlaþmasý yönünden incelenmesi gerekmektedir. Çünkü,
cemaat (azýnlýk) vakýflarýnýn varlýklarý Lozan Antlaþmasý'na dayanmaktadýr.
Lozan Antlaþmasý, Türkiye Devleti'nin uluslararasý düzlemde hukuksal ve siyasal kuruluþ belgesidir. Lozan Antlaþmasý'yla, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal And sýnýrlarý içinde, özgür ve baðýmsýz bir devlet olarak varlýðý tanýnmýþ ve Türkiye Cumhuriyeti dünya uluslar ailesine baðýmsýz bir
devlet olarak kabul edilmiþtir.
Dolayýsýyla, Lozan Antlaþmasý, Cumhuriyet dönemi hukuk sisteminin temelini oluþturmaktadýr.
Bu niteliði nedeniyle, Antlaþma kurallarý "anayasal deðerde"dir.

Nitekim, Anayasa Mahkemesi, Lozan Antlaþmasý'nda yer alan "karþýlýklý iþlem" ilkesini, "anayasal
deðerde" kabul ederek "anayasallýk bloku"na katmýþ ve denetiminde ölçü norm olarak kullanmýþtýr.
Bu nedenle, yasakoyucunun, kabul ettiði yasalarda Lozan Antlaþmasý kurallarýný gözönünde bulundurmasý hukuksal gerekliliktir.

Lozan Antlaþmasý'nýn, "Akalliyetlerin Himayesi" baþlýklý Üçüncü Faslýnda yer alan 37-45. maddelerinde, azýnlýk olarak nitelendirilen "gayrimüslim Türk tebaa"nýn kimi bireysel haklarýnýn yaný
sýra, kolektif/grup haklarýnýn korunmasý da düzenlenmiþtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Antlaþma'nýn, 37. maddesiyle, Türkiye, bu fasýlda yer alan kurallarýn temel yasalar olarak tanýnmasýný, hiçbir yasanýn, yönetmeliðin, tüzüðün ve resmi iþlemin bu kurallara aykýrý ya da çeliþir olmamasýný ve bu kurallardan üstün sayýlmamasýný yükümlenmiþtir.
Antlaþma'nýn,

- 39. maddesinin birinci fýkrasýnda, Müslüman olmayan azýnlýklara mensup Türk yurttaþlarýnýn
Müslümanlarýn yararlandýklarý ayný yurttaþlýk haklarýyla siyasal haklardan yararlanacaðý,

- 42. maddesinin son fýkrasýnda, Türkiye Hükümeti'nin, söz konusu azýnlýklara iliþkin kiliselere, havralara, mezarlýklara ve öteki din kurumlarýna tam koruma saðlamayý yükümlendiði, bu azýnlýklarýn Türkiye'deki vakýflarýna, din ve hayýr iþleri kurumlarýna her türlü kolaylýðý ve izni saðlayacaðý,
ayrýca, Türkiye Hükümeti'nin yeniden din ve hayýr kurumlarý kurulmasý için bu nitelikteki öteki özel
kurumlara saðlanmýþ kolaylýklardan hiçbirini esirgemeyeceði,
- 45. maddesinde de, "ahdi karþýlýklýlýk" kuralý getirilerek, bu fasýldaki kurallarla Türkiye'nin
Müslüman olmayan azýnlýklara tanýmýþ olduðu haklarýn, Yunanistan tarafýndan da kendi ülkesinde bulunan Müslüman azýnlýða tanýnacaðý,
belirtilmiþtir.

Ýncelenen Yasa'yla cemaat vakýflarýna iliþkin olarak getirilen en önemli deðiþiklik, bunlarýn mülhak vakýf statüsünden uzaklaþtýrýlarak, Türk Medeni Yasasý'na göre kurulan yeni vakýflara yakýnlaþtýrýlmasýdýr.

Nitekim, Yasa'nýn 5. maddesinin dördüncü fýkrasýnda, esnaf vakýflarýnýn mülhak vakýflara iliþkin kurallara baðlý olduðunun belirtilmesine karþýlýk, cemaat vakýflarýna iliþkin benzer bir düzenleme yapýlmamýþtýr.

Yasa'nýn ilgili diðer kurallarýnda da, mazbut, mülhak ve yeni vakýflardan ayrý olarak cemaat vakýflarýndan söz edilmektedir. Hatta, Yasa'nýn 41. maddesiyle, cemaat vakýflarýnýn, mülhak vakýflardan ayrý olarak, Vakýflar Genel Müdürlüðü'nün en üst karar organý olan Vakýflar Meclisi'ne bir asýl
ve bir yedek üye seçmesi esasý getirilmiþtir.

Dolayýsýyla, yasakoyucunun cemaat vakýflarýný eski vakýflar arasýnda ayrý bir tür olarak nitelendirdiði açýkça ortadadýr.

Bunun sonucunda, Türk Devrimi'nin tasfiye ettiði "Þer-i Hukuk" düzeni içinde kurulmuþ eski vakýflarýn tasfiyesini amaçlayan yaklaþýmýn ve bu yaklaþýmýn gereði olarak tüm eski vakýflar üzerinde
Vakýflar Genel Müdürlüðü aracýlýðýyla kurulan oldukça sýký izin ve denetim sisteminin, neredeyse tümüyle ortadan kaldýrýldýðý görülmektedir.

Bu baðlamda, Vakýflar Genel Müdürlüðü'nün, 2762 sayýlý Yasa'yla cemaat vakýflarý üzerindeki
sýký denetimi kaldýrýlmakta, eski vakýf olmalarýna karþýn, bu vakýflarýn, mazbut vakýflar arasýna alýnmasýnýn önü kesilmektedir. Çünkü, Yasa'nýn 7. maddesinin birinci fýkrasýna göre, on yýl süreyle yönetici atanamayan ya da yönetim organý oluþturulamayan mülhak vakýflar, ancak mahkeme kararýyla
mazbut vakýflar arasýna alýnabilmekte, cemaat vakýflarý mülhak vakýflar arasýndan çýkarýldýðýndan
bu vakýflarýn yargý kararýyla da mazbut vakfa dönüþtürülmesi engellenmiþ olmaktadýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Ýncelenen Yasa'yla, cemaat vakýflarýnýn, mülhak vakýflar arasýndan çýkarýlýp yeni vakýflara benzer ayrý bir tür gibi deðerlendirilmesinin doðal sonucu olarak, bu vakýflarýn amaç ve etkinlikleri doðrultusunda giderek geliþmelerine de olanak saðlanmaktadýr.
Nitekim, incelenen Yasa'nýn;

- 12. maddesiyle, sözü edilen vakýflarýn, dini, hayri, sosyal, eðitsel, saðlýk ve kültürel alanlardaki gereksinimleriyle sýnýrlý olmaksýzýn ve herhangi bir merciden izin almaksýzýn mal edinme ve
bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkýna kavuþturulduðu,

- 14. maddesiyle, yöneticilerinin istemi ve Vakfýlar Meclisi'nin kararýyla vakfýn amaç ve iþlevinin deðiþtirilmesine olanak tanýndýðý,

- 16. maddesinin son fýkrasýyla, kýsmen ya da tamamen hayrat olarak kullanýlmayan cemaat vakýflarý taþýnmazlarýnýn, yöneticilerinin istemi ve Vakýflar Meclisi kararýyla, ayný cemaate iliþkin baþka bir vakfa tahsis edilmesine ya da vakfýn akarýna dönüþtürülmesine olanak saðlandýðý,

- 25. maddesinin ikinci fýkrasýyla, herhangi bir merciden izin almaksýzýn yurt içi ve yurt dýþýndaki kiþi, kurum ve kuruluþlardan ayni ve nakdi baðýþ ve yardým alabilmelerine, yurt içi ve yurt dýþýndaki benzer amaçlý vakýf ve derneklere ayni ve nakdi baðýþ ve yardým yapabilmelerinin yolunun
açýldýðý,

- 26. maddesiyle, herhangi bir merciden izin almaksýzýn, amacýn gerçekleþtirilmesine yardýmcý
olmak ve vakfa gelir saðlamak amacýyla iktisadi iþletme ve þirket kurmalarýna ya da kurulmuþ þirketlere ortak olmalarýna olanak tanýndýðý,

- Geçici 7. maddesiyle de, daha önce 4771 ve 4778 sayýlý yasalardaki bu sýnýrlamalar nedeniyle mülkiyetlerine geçiremedikleri,

• 1936 Beyannamelerinde kayýtlý olup, halen tasarruflarýnda bulunan "nam-ý müstear" ya da
"nam-ý mevhum"lar adýna tapuda kayýtlý taþýnmazlarýn,

• 1936 Beyannamesinden sonra cemaat vakýflarýnca satýn alýnmýþ ya da cemaat vakýflarýna vasiyet edildiði ya da baðýþlandýðý halde, mal edinememe gerekçesiyle halen hazine ya da Genel Müdürlük ya da vasiyet edenler ya da baðýþlayanlar adýna tapuda kayýtlý taþýnmazlarýn,

tapu kayýtlarýndaki hak ve yükümlülükleri ile birlikte, Yasa'nýn yürürlüðe girdiði günden baþlayarak 18 ay içinde baþvurulmasý durumunda, Vakýflar Meclisi'nin olumlu kararýndan sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakýflarý adýna tescillerinin yapýlmasýna olanak saðlandýðý,
görülmektedir.

Cemaat (azýnlýk) vakýflarý, Türkiye'de yaþayan ve Türk yurttaþý olan, Ermeni, Yahudi ve Rumlar tarafýndan Osmanlý Hukuk düzeni içinde kurulan, Lozan Antlaþmasý gereðince 2762 sayýlý Vakýflar Yasasý'yla tüzelkiþilik kazandýrýlan dini ve hayri kurumlardýr.

Yukarýda da belirtildiði gibi, Lozan Antlaþmasý'nýn 42. maddesinin üçüncü fýkrasýnda, "Türk
Hükümeti, söz konusu azýnlýklara ait kiliselere, havralara, mezarlýklara ve öteki din kurumlarýna tam
bir koruma saðlamayý yükümlenir. Bu azýnlýklarýn Türkiye'deki vakýflarýna, din ve hayýr iþleri kurumTürkiye Büyük Millet Meclisi
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larýna her türlü kolaylýklar ve izinler saðlanacak ve Türk Hükümeti, yeniden din ve hayýr kurumlarý
kurulmasý için, bu nitelikte öteki özel kurumlara saðlanmýþ gerekli kolaylýklardan hiçbirini esirgemeyecektir." denilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Antlaþmasý'yla, Osmanlý hukuk düzeninin eseri olan ve o tarihte yürürlükte bulunan "þer'i hukuk" esaslarýna göre kurulan cemaat vakýflarýný, belirtilen koþullarla koruma ve diðer vakýflarla eþit iþleme baðlý tutma yükümlülüðü altýna girmiþtir.

17.02.1926 günlü, 743 sayýlý "Türk Kanunu Medenisi"nin yürürlüðe girmesiyle, bu dönemden önce kurulan eski vakýflarýn yeni Yasa kurallarýna baðlý olmasý uygun görülmediðinden, 19.06.1926 günlü, 864 sayýlý "Kanunu Medeninin Sureti Meriyet ve Þekli Tatbiki Hakkýnda Kanun"un 8. maddesinde,
Medeni Yasa'nýn yürürlüðe girmesinden önce kurulan vakýflara iliþkin ayrý bir yasal düzenleme yapýlacaðý belirtilmiþ ve bu madde uyarýnca 05.06.1935 günlü, 2762 sayýlý Vakýflar Yasasý çýkarýlmýþtýr.

Vakýflar Yasasý'yla, Türk Medeni Yasasý'ndan önce eski hukuka göre kurulan vakýflara iliþkin olarak, varlýklarýna ve vakfiyelerine zorunlu durumlar dýþýnda dokunmadan, yeni ilke ve yöntemler getirilmiþ, Lozan Antlaþmasý'nýn 42. maddesinde sözü edilen azýnlýk vakýflarý bu Yasa'nýn kapsamýna
alýnmýþtýr.

864 sayýlý Yasayý yürürlükten kaldýran 03.12.2001 günlü, 4722 sayýlý yeni "Türk Medeni Kanununun Yürürlüðü ve Uygulama Þekli Hakkýnda Kanun"un 8. maddesinde ise, Türk Medeni Yasasý'nýn yürürlüðe girmesinden önce kurulan vakýflar için yürürlükte olan özel kurallar saklý tutularak
yürürlükleri sürdürülmüþtür.
Dolayýsýyla, günümüzde, 04.10.1926 gününden önce kurulan tüm vakýflar ile cemaat vakýflarý
2762 sayýlý Vakýflar Yasasý kurallarýna baðlý olup, Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan denetlenmektedir.

Vakýflar Yasasý'nýn 44. maddesine göre, vakýf olarak tasarruf ettikleri, vergi kayýtlarý, kira sözleþmeleri ve Yasa'nýn yayýnlanmasýndan sonra tapuya verilmiþ defterler ve kuruluþlarýn hesap defterleri ve buna benzer belgelerle anlaþýlacak yerler "vakýf kütüðü"ne kaydedilmiþ; ayrýca, geçici madde
uyarýnca, sahip olduklarý tüm taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn envanterini gösteren "beyannameler" verilmiþtir.

Böylece, 2762 sayýlý Yasa uyarýnca "vakýf kütüðüne" kaydedilen ve 'Türk Vakfý' statüsü kazanan cemaat (azýnlýk) vakýflarý, ayný Yasa'nýn 1. maddesi gereði, ilgili cemaatlerce seçilen kiþi ya da
kurullarca yönetilmektedir.

Bu vakýflarýn taþýnmaz mal edinmesi, baðýþ ve vasiyet kabul etmesi konularýnda açýk kurallar olmadýðýndan, konu yargýda yýllarca tartýþýlmýþtýr. 08.05.1974 günlü, E.1971/2-820, K. 1974/505 sayýlý Yargýtay Hukuk Genel Kurulu Kararý ile, cemaat vakýflarýnýn 2762 sayýlý Yasa'ya göre verdikleri
"beyanname"ler, "vakýfname" olarak kabul edilmiþ; ancak, bu vakýfnamede mal edinmeye iliþkin bir
düzenlemenin bulunmamasý durumunda bu vakýflarýn mal edinemeyeceklerine, baðýþ ve vasiyet kabul edemeyeceklerine hükmedilmiþ; böylece, bu yöndeki tartýþmalar sona erdirilmiþtir.
Öte yandan, 2762 sayýlý Yasa kapsamýndaki cemaat vakýflarýnýn sayýsý 160 dolayýnda olup, Medeni Yasa'yla yeni cemaat vakfý kurulmasý da yasaklanmýþtýr. Ancak, uygulamada, uluslararasý huTürkiye Büyük Millet Meclisi
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kuk kurallarý gereðince azýnlýk tanýmý yapýlýrken Türkiye'nin imzaladýðý antlaþmalardaki azýnlýklarýn
esas alýndýðý görülmektedir ki, bu baðlamda Türkiye'deki azýnlýklar "gayrimüslüm azýnlýklar" olarak
tanýmlanmakta ve kaynaðý da Lozan Antlaþmasý'na dayanmaktadýr.

Daha sonra, 03.08.2002 günlü, 4471 sayýlý Yasa ile 2762 sayýlý Vakýflar Yasasý'nýn 1. maddesinin sonuna eklenen fýkralarla, cemaat vakýflarýnýn taþýnmaz mal edinmelerine olanak saðlanmýþtýr.

Açýlan dava üzerine, Anayasa Mahkemesi, 27.12.2002 günlü, E.2002/146, K.2002/201 sayýlý
kararý ile, cemaat vakýflarýnýn, vakfiyeleri olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn dini, hayri, sosyal, eðitsel,
saðlýk ve kültürel alanlardaki gereksinimlerini gidermek üzere Bakanlar Kurulu'nun izniyle taþýnmaz mal edinmelerine ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmalarýna, ayrýca daha önce 2762 sayýlý Yasa'nýn 44. maddesi uyarýnca vakýf kütüðüne tescil edilmiþler dýþýnda, 4771 sayýlý Yasa'nýn yürürlüðe
girdiði güne kadar tasarruflarýnda bulundurduklarý taþýnmazlar ile baðýþ ve vasiyet yoluyla edindikleri taþýnmazlarý da mülk edinmelerine olanak tanýnmasýný Anayasa'ya aykýrý bulmamýþtýr.

Ancak, incelenen Yasa'yla cemaat vakýflarý için getirilen düzenlemelerin ortaya çýkardýðý hukuksal tablonun, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararýnda deðinilen tablodan oldukça farklý olduðu tartýþmasýzdýr.

Çünkü, incelenen Yasa'yla getirilen düzenlemelerle, yukarýda da belirtildiði gibi, cemaat vakýflarýnýn mülhak vakýflar arasýndan çýkarýlýp yeni vakýflara benzer ayrý bir tür gibi deðerlendirilmesinin doðal sonucu olarak, bu vakýflarýn amaç ve etkinlikleri doðrultusunda giderek geliþmelerine ve
etkinliklerini artýrmalarýna olanak saðlanmaktadýr.

Anayasa'nýn 176. maddesinde, Anayasa'nýn dayandýðý temel görüþ ve ilkeleri belirten Baþlangýç
bölümünün, Anayasa metnine dahil olduðu açýklanmýþ, madde gerekçesinde de, bu bölümün Anayasa'nýn diðer kurallarýyla eþdeðerde olduðu vurgulanmýþtýr.

Anayasa'nýn, Cumhuriyet'in niteliklerini belirleyen 2. maddesinde ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin,
Baþlangýç bölümünde belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti
olduðu belirtilerek Baþlangýçta yazýlý temel ilkeler, Cumhuriyet'in nitelikleriyle özdeþleþtirilmiþtir.

Baþlangýç bölümünün beþinci paragrafýnda, hiçbir etkinliðin Türk ulusal çýkarlarýnýn, Türk varlýðýnýn, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliði esasýnýn, Türklüðün tarihi ve manevi deðerlerinin, Atatürk
ulusçuluðu, ilke ve devrimlerinin karþýsýnda korunma göremeyeceði belirtilerek, Anayasa'nýn öngördüðü hukuk düzeni içinde ulusal çýkarlarýn her þeyin üzerinde tutulmasý gerektiði kabul edilmiþtir.

Yine Anayasa'nýn 2. maddesinde, Cumhuriyet'in nitelikleri belirtilirken devlet ve toplum çýkarlarýna öncelik tanýnmýþ; 3. maddesinde, Türk Devleti'nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olduðu
vurgulanmýþ; 5. maddesinde de, Türk Ulusu'nun baðýmsýzlýðýný ve bütünlüðünü, ülkenin bölünmezliðini, Cumhuriyet'i ve demokrasiyi korumak, Devlet'in temel amaç ve görevleri arasýnda sayýlmýþtýr.

Öte yandan, Anayasa'nýn 10. maddesinde, herkesin, dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasal düþünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayýrým gözetilmeksizin yasa önünde eþit olduðu kurala baðlanmýþtýr. Anayasa'da ve yasalarýmýzda, mülkiyet hakký ve örgütlenme özgürlüðündeki
sýnýrlamalar dýþýnda, tüm bireysel hak ve özgürlüklerden yararlanma yönünden, Türk yurttaþlarý arasýnda herhangi bir fark yaratýlmamýþ ve ayýrým yapýlmamýþtýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 98)

– 12 –

Bu baðlamda, Medeni Yasa'nýn 101. maddesinin üçüncü fýkrasýnda, Cumhuriyet'in Anayasa ile
belirlenen niteliklerine ve Anayasa'nýn temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, ulusal birliðe ve ulusal çýkarlara aykýrý ya da belli bir ýrk ya da cemaat mensuplarýný desteklemek amacýyla vakýf kurulmasý yasaklanmýþtýr.

Cemaat vakýflarýnýn korunmasýnýn dayanaðýný oluþturan Lozan Antlaþmasý'nýn Türkiye Cumhuriyeti'nin benimsediði çaðdaþ, laik hukuk düzeni ile gereði saðlanmýþ, konumuz yönünden anlamý
ise, Medeni Yasa'nýn 101. maddesiyle somutlaþmýþtýr.

Medeni Yasa'nýn 101. maddesiyle getirilen kesin yasak karþýsýnda, azýnlýk çoðunluk ayrýmý yapýlmadan cemaat vakfý türünde bir vakfýn Türkiye'de kurulmasý hiçbir biçimde olanaklý deðildir.

Bu nedenlerle, eskiden kurulmuþ cemaat vakýflarýna, bu niteliklerini deðiþtirmemelerine karþýn,
ekonomik ve siyasal güç elde edecekleri biçimde yeni haklar ve ayrýcalýklar tanýnmasýný ve bunlarýn
mülhak vakýf statüsünden çýkarýlarak yeni bir vakýf türü biçiminde yaþayan hukuksal varlýklar olarak sosyal yaþama katýlmalarýný saðlayacak düzenlemeleri, Lozan Antlaþmasý'yla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ ilkelerinin ortaya konulduðu anayasal ilkelerle, mevcut hukuk sistemiyle,
Anayasa'nýn ayrýcalýklarý yasaklayan 10. maddesiyle ve ayrýca ulusal çýkarlarla ve kamu yararýyla
baðdaþtýrmak olanaklý deðildir.
Ayrýca, Yasa'nýn 41. maddesinde, Vakýflar Meclisi'nin,

- Genel Müdür, üç Genel Müdür yardýmcýsý ve 1. Hukuk Müþaviri olmak üzere beþ,

- Vakýf konusunda bilgi ve deneyim sahibi yükseköðretim mezunlarý arasýndan Baþbakan'ýn önerisi üzerine ortak kararname ile atanacak beþ,
- Yeni vakýflarca seçilecek üç,

- Mülhak ve cemaat vakýflarýnca seçilecek birer,

üye olmak üzere toplam onbeþ üyeden oluþacaðý; ayrýca yeni vakýflarýn üç, mülhak ve cemaat
vakýflarýnýn birer yedek üye seçeceði belirtilmiþtir.
Görüldüðü gibi maddede, Vakýflar Meclisi'nde cemaat vakýflarýnca seçilecek bir üyenin de bulunmasý öngörülmektedir.

En üst karar organý olan ve Yasa'yla önemli görevler verilen Vakýflar Meclisi'nde, cemaat vakýflarýnca seçilecek bir üyenin bulunmasý, bu vakýflarý, Lozan Antlaþmasý'ndaki konumlarýnýn çok ötesine çýkarmanýn aracý durumuna getirecektir.

Öte yandan, bir mülhak vakfýn mazbut vakýflar arasýna alýnmasý tüzelkiþiliðinin sona erdirilerek,
varlýðýnýn mazbut vakýflar tüzelkiþiliði içinde eritilmesi, temsilinin ve yönetiminin de Vakýflar Genel Müdürlüðü'ne devredilmesi sonucunu doðurmaktadýr.

Türk Medeni Yasasý'na göre kurulan vakýflarýn nasýl sona erdirileceði ise, Medeni Yasa'nýn 116.
maddesinde düzenlenmiþtir. Maddeye göre, amacýnýn gerçekleþmesinin olanaksýz duruma gelmesi ve
deðiþtirilmesine de olanak bulunmamasý durumunda, vakfýn kendiliðinden sona ereceði mahkeme
kararýyla sicilden silineceði; yasak amaç güttüðü ya da yasak etkinliklerde bulunduðu sonradan anlaþýlan ya da amacý sonradan yasaklanan vakfýn amacýnýn deðiþtirilmesine olanak bulunmamasý duTürkiye Büyük Millet Meclisi
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rumunda da, vakfýn denetim makamýnýn ya da Cumhuriyet savcýsýnýn baþvurusu üzerine duruþma
yapýlarak daðýtýlacaðý belirtilmiþtir. Bu kurallarýn, "yeni vakýf" olmadýðý için cemaat vakýflarýna uygulanamayacaðý ortadadýr.

Buna karþýlýk, incelenen Yasa'yla cemaat vakýflarý mülhak vakýf statüsünden uzaklaþtýrýlarak yeni vakýf statüsüne yakýnlaþtýrýldýðýndan, bunlarýn yönetim organýnýn oluþturulamamasý durumunda
mazbut vakýflar arasýna alýnmasýna olanak bulunmadýðý gibi, cemaat vakýflarýnýn tüzelkiþiliklerinin
sona ermesine iliþkin herhangi bir düzenlemenin de bulunmadýðý, baþka bir anlatýmla, bu konunun
boþlukta býrakýldýðý görülmektedir.
Bu nedenlerle, incelenen Yasa'nýn 12., 14., 16., 25., 26. ve 41. maddelerinin Anayasa'nýn Baþlangýç bölümüne, 2., 3., ve 5. maddelerine aykýrý olduðu sonucuna varýlmaktadýr.
3- Yasa'nýn 11. maddesinde,

"Genel Müdürlükçe yapýlan tebligata raðmen, bu Kanun uyarýnca istenen beyanname, bilgi ve
belgeleri zamanýnda vermeyen, organlarýn vakfiye veya vakýf senedine aykýrý olarak toplanmasýna sebebiyet veren veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunan vakýf yönetimine Genel Müdürlükçe her bir eylem için beþyüz Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Ýdari para cezalarýna karþý teblið tarihinden
itibaren onbeþ gün içinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna baþvurulabilir."
düzenlemesine yer verilmiþtir.

Maddeyle gönderme yapýlan 5326 sayýlý Kabahatler Yasasý'nýn 3. maddesi, itiraz yoluyla açýlan
dava sonunda, Anayasa Mahkemesi'nin 1.3.2006 günlü, E.2005/108, K.2006/35 sayýlý kararýyla iptal edilmiþtir.
Ancak, doðacak hukuksal boþluk kamu yararýný ihlal edecek nitelikte görüldüðünden, iptal hükmünün, kararýn Resmi Gazete'de yayýmlanmasýndan baþlayarak altý ay sonra yürürlüðe girmesi öngörülmüþ olup, iptal kararý 22.7.2006 günlü, 26236 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr.

Anayasa Mahkemesi'nin sözü edilen kararýnda, Kabahatler Yasasý'nýn "Genel kanun niteliði"
baþlýklý 3. maddesinde yer alan, "Bu Kanunun genel hükümleri diðer kanunlardaki kabahatler hakkýnda da uygulanýr." kuralý,

"Madde gerekçesinden, özel kanunlarda daðýnýk biçimde yer alan idari yaptýrýmlarýn disiplin altýna alýnarak, özel kanunlarda kabahat türünden fiillerin tanýmlanmasý ve bu fiiller karþýlýðýnda öngörülen idari yaptýrýmlarýn belirlenmesinin amaçlandýðý anlaþýlmaktadýr. Böylece, Kanun'un bu
kýsmýnda düzenlenen amaç ve kapsam, taným, genel kanun niteliði, kanunilik ilkesi, zaman bakýmýndan uygulama, yer bakýmýndan uygulama, kabahatten dolayý sorumluluðun esaslarý, yaptýrým türleri, soruþturma zamanaþýmý, karar verme yetkisi ve kanun yollarý baþlýk veya üst baþlýðý altýnda
sayýlan genel ilkelerin özel kanunlardaki kabahat fiilleri hakkýnda da uygulanmasý benimsenmiþtir.

Yasa'nýn 2. maddesindeki kabahat deyiminden, kanunun karþýlýðýnda idari yaptýrým uygulanmasýný öngördüðü haksýzlýk anlaþýlmaktadýr. 16. maddede, kabahatler karþýlýðýnda uygulanacak olan
idari yaptýrýmlar, idari para cezasý ve idari tedbirler olarak belirlenmiþtir. Ýdari tedbirler, mülkiyetin
kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diðer tedbirlerdir.
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Ýtiraz konusu 3. maddede 'Bu Kanunun genel hükümleri diðer kanunlardaki kabahatler hakkýnda da uygulanýr' denilmektedir. Bu kuralýn 2. maddedeki tanýmla birlikte incelenmesinden, 5326 sayýlý Kanun'un idari yargýnýn görev alanýný da kapsadýðý anlaþýlmaktadýr. Ancak, Yasa'nýn 19.
maddesiyle bu kapsamýn daraltýlarak, diðer kanunlarda kabahat karþýlýðýnda öngörülen, belirli bir süre için bir meslek ve sanatýn yerine getirilmemesi, iþyerinin kapatýlmasý, ruhsat veya ehliyetin geri
alýnmasý, kara, deniz veya hava nakil aracýnýn trafikten veya seyrüseferden alýkonulmasý gibi yaptýrýmlara iliþkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine uygun deðiþiklik yapýlýncaya kadar saklý tutulmaktadýr.
Yasa'nýn 27. maddesinin (1) numaralý fýkrasýnda ise, idari para cezasý ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliþkin idari yaptýrým kararýna karþý, kararýn tebliði veya tefhimi tarihinden itibaren en
geç onbeþ gün içinde, sulh ceza mahkemesine baþvurulabileceði belirtilmektedir. Bu kuralýn, ilgili kanunlarda yer alan diðer tedbirler dýþýndaki, idari para cezasý ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine
iliþkin idari yaptýrým kararlarý için uygulanacaðý açýktýr.

Anayasa'nýn 125. maddesinin birinci fýkrasýnda, 'idarenin her türlü eylem ve iþlemlerine karþý
yargý yolu açýktýr'; 140. maddesinin birinci fýkrasýnda, 'Hakimler ve savcýlar adli ve idari yargý hakim
ve savcýlarý olarak görev yaparlar'; 142. maddesinde, 'Mahkemelerin kuruluþu, görev ve yetkileri, iþleyiþi ve yargýlama usulleri kanunla düzenlenir'; 155. maddesinin birinci fýkrasýnda da, 'Danýþtay,
idari mahkemelerce verilen kanunun baþka bir idari yargý merciine býrakmadýðý karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar' denilmektedir. Bu kurallara göre, Anayasa'da idari ve adli yargýnýn ayrýlýðý kabul edilmiþtir.
Bu ayrým uyarýnca idarenin kamu gücü kullandýðý ve kamu hukuku alanýna giren iþlem ve eylemleri idari yargý, özel hukuk alanýna giren iþlemleri de adli yargý denetimine tabi olacaktýr. Buna baðlý
olarak idari yargýnýn görev alanýna giren bir uyuþmazlýðýn çözümünde adli yargýnýn görevlendirilmesi konusunda yasakoyucunun geniþ takdir hakkýnýn bulunduðunu söylemek olanaklý deðildir.

Ceza hukukundaki geliþmelere koþut olarak, kimi yasal düzenlemelerde basit nitelikte görülen
suçlar hakkýnda idari yaptýrýmlara yer verildiði görülmektedir. Daha aðýr suç oluþturan eylemler için
verilen idari para cezalarýna karþý yapýlacak baþvurularda konunun idare hukukundan çok ceza hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle adli yargýnýn görevli olmasý doðaldýr. Ancak, idare hukuku esaslarýna göre tesis edilen bir idari iþlemin, sadece para cezasý yaptýrýmý içermesine bakýlarak denetiminin
idari yargý alanýndan çýkarýlarak adli yargýya býrakýlmasý olanaklý deðildir.

Bu durumda, itiraz konusu kuralla diðer yasalardaki kabahatlere yollama yapýlarak, yalnýzca
yaptýrýmýn türünden hareketle ve idari yargýnýn denetimine tabi tutulmasý gereken alanlar gözetilmeden, bunlarý da kapsayacak biçimde baþvuru yolu, itiraz, bunlara iliþkin usul ve esaslarýn deðiþtirilmesi, Anayasa'nýn 125. ve 155. maddelerine aykýrýdýr.",
gerekçeleriyle iptal edilmiþtir.

Özel hukukta taraflar arasýnda bir eþitlik söz konusu iken, kamu hukukunda taraflar arasýnda
kamu otoritesinden kaynaklanan bir hiyerarþi bulunmaktadýr. Devlet, bireye buyurmak ve kendi istenci doðrultusunda hükmetmek gücüne sahiptir. Bu güç, genel olarak Devlet aygýtýnýn yüklendiði kamu gereksinimlerini gidermek, kamu düzeni ve güvenliðini saðlamak, kamu saðlýðýný ve ulusal
servetleri korumak görevlerinin gereði ve sonucudur.
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Sözü edilen görevler kamu otoritesini ayný ölçüde geniþ bir tasarruf alanýna kavuþturmakta ve
bu görevlerin yerine getirilmesi sürecinde aldýðý kararlarý doðrudan uygulama yetkisine sahip kýlmaktadýr. Bu durum, kamu otoritesinin, yönetsel düzenin korunmasý ve bu korumanýn sürdürülmesi
için aldýðý ve bireylerin hukuksal durumlarýný etkileyen kararlarýnýn ihlalinin kimi yaptýrýmlara baðlanmasýný ve sonuçta kamu otoritesine yaptýrým uygulama yetkisi verilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Bu
yaptýrýmlar içinde en önemlisi ise, yasanýn açýkça izin verdiði durumlarda idarenin yargý organýna baþvurmadan uyguladýðý, mali nitelikli yaptýrýmlar olan idari para cezalarýdýr.
Ýncelenen Yasa'nýn,

- 36. maddesinin (e) bendinde, mülhak, cemaat ve yeni vakýflar ile esnaf vakýflarýnýn denetimini yapmak, Vakýflar Genel Müdürlüðü'nün görevleri arasýnda sayýlmýþ,

- 33. maddesinin son fýkrasýnda da, vakýflarýn amaca ve yasalara uygunluk denetimi ile iktisadi
iþletmelerinin etkinlik ve kurallara uygunluk denetiminin Vakýflar Genel Müdürlüðü'nce yapýlacaðý
belirtilerek, denetimin konusu açýklýða kavuþturulmuþtur.

Yasa'nýn 35. maddesinin birinci fýkrasýna göre, Baþbakanlýða baðlý bir kamu tüzelkiþisi olan Vakýflar Genel Müdürlüðü, denetime iliþkin kamu görevini etkinlikle yerine getirebilmesi için, denetlemekle görevli ve yetkili olduðu vakýflarýn yöneticilerine, Yasa'nýn 11. maddesindeki eylemleri
nedeniyle idari yaptýrým uygulama yetkisiyle donatýlmýþtýr.
Bu nedenle, Yasa'nýn 11. maddesinde yer alan idari para cezasý, idare hukuku esaslarýna göre tesis edilen bir idari iþlem olup, kabahat olarak nitelendirilemez.

Dolayýsýyla, bu idari para cezasýnýn yargýsal denetiminin, 5326 sayýlý Yasa'ya gönderme yapýlarak
idari yargýnýn görevinden çýkarýlýp, adli yargýya býrakýlmasý, Anayasa Mahkemesi'nin yukarýya alýnan
kararýnda ortaya konulan gerekçelerle, Anayasa'nýn 125. ve 155. maddelerine aykýrý düþmektedir.
4- Yasa'nýn 68. maddesinde,

"Genel Müdür, Genel Müdür Yardýmcýsý, I. Hukuk Müþaviri ile Bölge Müdürü ortak kararnameyle, Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný ile Daire Baþkaný, Genel Müdürün teklifi Baþbakanýn veya görevlendirdiði Devlet Bakanýnýn onayýyla, diðer personel ise Genel Müdür tarafýndan atanýr.",
düzenlemesine yer verilmiþtir.

Düzenlemede, Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný ile Daire Baþkaný'nýn, Vakýflar Genel Müdürü'nün
önerisi üzerine Baþbakan'ýn ya da görevlendirdiði Devlet Bakaný'nýn onayýyla atanmasý öngörülmüþtür.

Yasa'nýn 35. maddesindeki düzenlemeye göre, Vakýflar Genel Müdürlüðü, Baþbakanlýða baðlý
bir kamu tüzelkiþisidir.

Yasa'nýn 79. maddesinin (b) fýkrasýnýn 4. ve 5. bentleriyle, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Yasasý'na
ekli II sayýlý "Ek Gösterge Cetveli"nin, "II-Yargý Kuruluþlarý, Baðlý ve Ýlgili Kuruluþlar ile Yüksek
Öðretim Kuruluþlarýnda" baþlýklý bölümüne ve (IV) sayýlý "Makam Tazminatý Cetveli"nin 5. sýrasýnýn (e) bendinin sonuna "Vakýflar Genel Müdürlüðü Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný" eklenmiþ; böylece Vakýflar Genel Müdürlüðü Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný'nýn ek göstergesi 3600, makam tazminatý
göstergesi ise 3000 olarak saptanmýþtýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 98)

– 16 –

Bu durum, Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný'nýn bürokratik hiyerarþide genel müdür yardýmcýsý ve üstü düzeyde düþünüldüðünü göstermektedir. Buna karþýlýk incelenen Yasa'da, sözü edilen kadroya yapýlan atamada Cumhurbaþkaný'nýn imzasýný gerektirmeyen bir yöntem getirilmektedir.

Ayný yöndeki düzenlemeleri nedeniyle, 5394 sayýlý "Türkiye Ýstatistik Kanunu"nun 56. maddesinin birinci fýkrasý, Anayasa Mahkemesi'nin 19.12.2005 günlü, E.2005/143, K.2005/99 sayýlý kararýyla iptal edilmiþtir.
Yüksek Mahkeme'nin kararýnda,

"... Yasa'nýn 56. maddesinin dava konusu birinci fýkrasýnda, Türkiye Ýstatistik Kurumu Baþkanlýðýndaki Birinci Hukuk Müþaviri hariç olmak üzere tüm atamalarýn Baþkan tarafýndan yapýlacaðý belirtildiðinden, Kurum'da, Birinci Hukuk Müþaviri dýþýnda Baþkan Yardýmcýlarý, Daire Baþkanlarý, Ýstatistik
Müþaviri, Hukuk Müþaviri, Bölge Müdürleri ile diðer görevliler Baþkan tarafýndan atanacaktýr.

Anayasa'nýn 8. maddesinde 'Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaþkaný ve Bakanlar Kurulu tarafýndan, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanýlýr ve yerine getirilir.' denilmekte, 104. maddesinde de 'kararnameleri imzalamak' Cumhurbaþkaný'nýn yürütme alanýndaki görev ve yetkileri
arasýnda sayýlmaktadýr. Anayasa'nýn 104. maddesinde sözü edilen 'kararnameler', Kanun Hükmünde
Kararnameler ile Bakanlar Kurulu'nun çeþitli kararnamelerinin yanýnda üst düzey yöneticilerin atanmasý ile ilgili müþterek kararnameleri de kapsamaktadýr. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaþkaný ve Bakanlar Kurulu'nca yerine getirileceðinden, söz konusu kararnamelerin hukuksal geçerliði
için her iki tarafýn da katýlýmý gerekmektedir.
Buna göre, kamu politikasýnýn tayinine katýlan, etkin bir otoriteye sahip olan, kuruluþlarýn amacýnýn gerçekleþmesinde önemli yetki ve sorumluluklarla donatýlan, planlama, örgütlenme, personel
ve kadrolarýný yöneten, denetim ve temsil gibi iþlevleri yerine getiren kamu görevlilerinin, üst düzey
yönetici konumunda olmalarý nedeniyle bunlarýn atamalarýnýn da müþterek kararname ile yapýlmasý
Anayasal zorunluluktur."
yargýsýna varýlmýþtýr.

Bu nedenle, incelenen Yasa'yla, üst düzey yönetici olarak düzenlenen "Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný"nýn, ortak kararname yerine Genel Müdür'ün önerisi üzerine Baþbakan'ýn ya da görevlendirdiði Devlet Bakaný'nýn onayýyla atanmasýný öngören 68. madde kuralýnýn, parlamenter demokratik
sistemle, Anayasa'nýn 8., 104. ve 105. maddeleriyle, kamu yararý ve kamu hizmetinin gerekleriyle
baðdaþmadýðý sonucuna varýlmaktadýr.
Yayýmlanmasý yukarýda açýklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5555 sayýlý "Vakýflar Kanunu", 5, 11, 12, 14, 16, 25, 26, 41 ve 68. maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir kez daha görüþülmesi için, Anayasa'nýn deðiþik 89 ve 104. maddeleri uyarýnca iliþikte geri gönderilmiþtir.
Ahmet Necdet SEZER
Cumhurbaþkaný
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

22 nci Yasama Dönemi Adalet Komisyonunun 5/10/2006 tarihli 110 karar numaralı raporu ile
sonuçlandırdığı, “Vakıflar Kanunu Tasarısı”, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9/11/2006 tarihli
17 nci birleşiminde görüşülmüş ve 5555 sayılı Kanun olarak kabul edilmiştir.
Kanun, Anayasamızın 89 uncu maddesi gereğince yayımlanması için Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığının 14/11/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12046/35237 sayılı tezkeresi ile
Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanı, Vakıflar Kanununu, 29/11/2006 tarihli ve B.01.0.KKB.01-18/A-10-2006-830
sayılı yazısıyla, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca yayımlanmasını kısmen uygun bulmayarak; 5, 11, 12, 14, 16, 25, 26, 41 ve 68 inci maddelerini tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına göndermiş ve Başkanlıkça 30/12/2006 tarihinde gerekçeli geri gönderme tezkeresi ile birlikte tali komisyon olarak Anayasa Komisyonuna, esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiştir. Gerekçeli geri gönderme tezkeresi de Genel Kurulun 30/11/2006
tarihli 26 ncı birleşiminde okunmuştur.

22 nci Yasama Dönemi Adalet Komisyonu, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in, Yargıtay Başkanlığı, Adalet, Maliye, Dışişleri bakanlıkları, Vakıflar
Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcileri ile vakıflar konusunda çeşitli çalışmaları olan Dr. Nafiz Öztürk’ün katılımlarıyla, 14/3/2007 tarihli 93 üncü toplantısında, Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçelerini de dikkate alarak, 9/11/2006
tarihli ve 5555 Sayılı Vakıflar Kanununu, bir kez daha inceleyip görüşmüştür.

22 nci Yasama Dönemi Adalet Komisyonunca, Anayasanın 89 uncu ve İçtüzüğün 35 inci maddesine dayanılarak 5555 sayılı Vakıflar Kanununun sadece Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen
5, 11, 12, 14, 16, 25, 26, 41 ve 68 inci maddelerinin görüşülmesi, yapılan oylama sonucu kabul
edilmiş, Komisyon, 22/3/2007 tarihli ve 121 numaralı kararıyla maddeleri oy çokluğuyla aynen
kabul etmiştir. Komisyon Raporu 1370 sırasayı numarası alarak Genel Kurul gündemine girmiş ancak Yasama Dönemi sona erdiğinden tekrar görüşülememiştir.
Komisyonumuz, 16/01/2008 tarihli 9 uncu toplantısında Hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt ile Adalet, Maliye, Dışişleri bakanlıkları, Yargıtay Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinin katılımlarıyla, Cumhurbaşkanınca
Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca geri gönderilen 9/11/2006 tarihli ve 5555 sayılı
Vakıflar Kanununu Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçelerini de dikkate alarak, bir kez daha
inceleyip görüşmüştür.
Komisyonumuzca, Anayasanın 89 uncu ve İçtüzüğün 35 inci maddesine dayanılarak 5555 sayılı
Vakıflar Kanununun sadece Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen 5, 11, 12, 14, 16, 25, 26, 41
ve 68 inci maddelerinin görüşülmesi, yapılan oylama sonucu kabul edilmiştir.
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Sayın Cumhurbaşkanı, Kanunun 5 inci maddesini; Yasayla, tüzelkişiliği oluşturan kurucu iradeye
bağlı kalmaksızın, vakfedenin çizdiği konu, amaç, örgütlenme ve yönetim biçiminin dışına çıkılması
ya da çıkılmasına izin verilmesi, başka bir anlatımla, vakfın yönetiminin, amacının ve mallarının
serbestçe değiştirilmesi ya da değiştirilmesine izin verilmesi durumunda ortaya çıkan yapının,
hukukun tanımladığı biçimiyle vakfın özel hukuk tüzelkişiliği olarak nitelendirilmesine olanak
kalmayacağını; vakfiyelerinde ya da vakıf senetlerinde kural bulunması koşuluna bağlamayan 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının, hukukun genel ilkeleriyle, Anayasanın 2 nci maddesinde yer verilen
hukuk devleti niteliğinin gereği olan hukuk güvenliği ilkesi ile örgütlenme özgürlüğü ve mülkiyet
hakkına ilişkin 33 ve 35 inci maddeleri ile bağdaşmadığını ifade etmektedir.

Komisyonumuzda, 5 inci madde üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda; özellikle yurt
genelinde hizmeti amaçlayan vakıfların amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için faaliyetlerini
sürdürdükleri merkezleri dışındaki şehirlerde şube veya temsilcilik şeklinde birimlere ihtiyaç duydukları; amaçları doğrultusunda daha etkin, süratli, verimli bir hizmet sunabilmeleri için, tüzel
kişiliği olmayan, vakfın merkezine bağlı olarak çalışan şube ve temsilcilikler kurmaları çağdaş hizmet
anlayışının gereği olduğu düşüncesi hakim olmuştur.
Ayrıca, maddenin üçüncü fıkrasında, vakıfların şube ve temsilcilik açmalarının şartı olarak vakıf
senetlerindeki amaçları gerçekleştirmek yer almaktadır. Vakfedenin vakıf kurma amacının gerçekleştirilmesini odak noktası olarak belirleyen bu düzenlemede kurucu irade ön plandadır.

Bunun yanında, Türk Medeni Kanununun 106 ncı maddesinde “Vakıf senedinde vakfın adı,
amacı, bu amaca özgülenen mal ve haklar, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yeri gösterilir.” hükmü yer almaktadır. Bir vakfın şube ve temsilcilik açması örgütlenme şeklidir ve senette
bulunması Kanun gereğidir. Ayrıca vakıf kurumunun tarihi süreç içerisinde ve şartlara göre hukuki
unsurlar itibariyle dönüşüm yaşaması, bir varolma zorunluluğudur. Vakıflar hukuku tarihi incelendiğinde başlangıçtaki hukuki yapının dönüşüme uğradığı gözlenebilecektir. Mukataa ve icareteyn,
bunun tipik örneğidir.
Komisyonumuz, bu düşüncelerle Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesine katılmamış ve 5 inci madde oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Kanunun 11 inci maddesini, idari para cezasının yargısal denetiminin,
5326 sayılı Kabahatler Kanununa gönderme yapılarak idari yargının görevinden çıkarılıp adli yargıya
bırakılmasının Anayasa Mahkemesi’nin 1/3/2006 günlü E.2005/108, K.2006/35 sayılı kararıyla iptal edildiğinden bahisle, Anayasanın 125 inci ve 155 inci maddelerine aykırı olduğunu ifade etmiştir.

Komisyonumuzda, 11 inci madde üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda; 5326 sayılı Kabahatler Kanununda, Sayın Cumhurbaşkanının 5555 sayılı Vakıflar Kanununu geri gönderme tarihi
olan 29/11/2006 tarihinden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisince, 6/12/2006 tarihinde 5560 sayılı
Kanun ile yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan iptal kararı dikkate alınarak,
3 üncü maddesi yeniden düzenlendiğinden, konusu kalmayan geri gönderme gerekçesine Komisyonumuzca katılınamamış ve madde oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı, 5555 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle ilgili olarak, Yasayla, tüzelkişiliği
oluşturan kurucu iradeye bağlı kalmaksızın, vakfedenin çizdiği konu, amaç, örgütlenme ve yönetim
biçiminin dışına çıkılması ya da çıkılmasına izin verilmesi, başka bir anlatımla, vakfın yönetiminin,
amacının ve mallarının serbestçe değiştirilmesi ya da değiştirilmesine izin verilmesi durumunda ortaya çıkan yapının, hukukun tanımladığı biçimiyle vakfın özel hukuk tüzelkişiliği olarak niteTürkiye Büyük Millet Meclisi
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lendirilmesine olanak kalmayacağını ifade etmiş; vakfiyelerinde ya da vakıf senetlerinde kural bulunması koşuluna bağlamayan Kanunun 12 nci maddesinin, hukukun genel ilkeleriyle, Anayasanın
2 nci maddesinde yer verilen hukuk devleti niteliğinin gereği olan hukuk güvenliği ilkesiyle,
Anayasanın örgütlenme özgürlüğü ve mülkiyet hakkına ilişkin 33 üncü ve 35 inci maddelerindeki kurallarla bağdaşmadığını belirtmiştir.

Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı, geri gönderilen Yasayla getirilen düzenlemelerle, yukarıda da belirtildiği gibi, cemaat vakıflarının, mülhak vakıflar arasından çıkarılıp yeni vakıflara benzer ayrı bir
tür gibi değerlendirilmesinin doğal sonucu olarak, bu vakıfların amaç ve etkinlikleri doğrultusunda
giderek gelişmelerine ve etkinliklerini artırmalarına olanak sağlanmakta olduğunu; bu nedenlerle,
eskiden kurulmuş cemaat vakıflarına, bu niteliklerini değiştirmemelerine karşın, ekonomik ve siyasal
güç elde edecekleri biçimde yeni haklar ve ayrıcalıklar tanınmasını Lozan Antlaşması'yla, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin ortaya konulduğu anayasal ilkelerle, mevcut hukuk sistemiyle,
Anayasanın ayrıcalıkları yasaklayan 10 uncu maddesiyle ve ayrıca ulusal çıkarlarla ve kamu yararıyla bağdaştırmanın olanaklı olmadığı, bu nedenlerle, incelenen Yasanın 12 nci maddesinin, Anayasanın
Başlangıç bölümüne, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddelerine aykırı olduğunu ifade etmiştir.

12 nci madde üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda; aşağıda belirtilmiş olan ayrıntılı gerekçelerle,
Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesine Komisyonumuz katılmamış ve madde oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.

Vakıflar, Türk Medeni Kanununa göre kurulan özel hukuk tüzel kişisidirler. Gerek Cumhuriyet
öncesinde, gerekse günümüzde vakıflar, belli bir süreyle sınırlı olarak kurulamamaktadır. Sonsuza
kadar yaşaması, vakfedenin öngördüğü amaçların gerçekleştirilmesi mal edinimi, mallarını günümüz
koşullarında ekonomik olarak değerlendirmeleri, değiştirmeleri koşuluna bağlıdır. Bir vakıfta en
önemli unsur, vakfedenin vakfı kurma amacıdır. Vakfa hayatiyet veren budur. Nitekim Türk Medeni
Kanunu da amaca özgülenen kuruluş malvarlığı için Mahkeme iznini öngörmüş, vakfın amacını
gerçekleştirmeye yönelik olarak sonradan edindiği mallarla ilgili bir sınırlama öngörmemiştir.

Cemaat Vakıfları 1935 yılında yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu ile tüzel kişilik kazanmışlardır.
Kanun koyucu, Tasfiye Kanunu olarak nitelenen 2762 sayılı Kanunu düzenlerken beyanname veren
gayrimüslim hayır kurumlarını da vakıf olarak kabul etmiştir. 1936 beyannameleri, soruların karşılıklarının doldurulduğu bir belgedir. Beyannamenin Türk Medeni Kanunu anlamında vakıf senedi özelliğini ya da mazbut ve mülhak vakıfların vakfiyelerinde yer alan unsurları içermesi mümkün de
değildir. Bu vakıflara tüzel kişilik veren kanun koyucunun, tüzel kişiliğin gerektirdiği haklardan cemaat vakıflarını yoksun bırakması düşünülemez. Nitekim bu vakıflar 1936-1974 yılları arasında
hiçbir izne gerek olmaksızın mal edinmişlerdir. Cemaat vakıfları da diğer vakıflar gibi Türk kurumlarıdır. Vakıf müessesesinin gereği olarak amaçlarını gerçekleştirmek için mal edinmeleri, malları üzerinde tasarrufta bulunmaları, özel hukuk tüzel kişiliğinin doğal bir sonucudur. Vakıf malvarlığının daha verimli değerlere dönüştürülmesini mümkün kılan yeni model, vakfın zatiyetinin ve
amacının devam edebilmesinin zorunlu koşuludur. Geçmişte mevcudiyetleri sürdürülememiş vakıflar
gerçeğinde bu noksanlığın etkisi gözardı edilemez. Ne vakıf kavramı, ne de vakıf emlakı donuk
birer öz değildir.
Cemaat vakıflarının ayrı bir vakıf türü olduğu, mülhak vakıf statüsünden çıkarıldığı yorumuna
katılmak mümkün değildir. “Cemaat vakfı” terimi, 31/5/1949 tarihli ve 5404 sayılı Kanun ile 2762
sayılı Kanuna girmiş ve 24/3/1981 tarihli ve 2437 sayılı Kanunla da diğer vakıflardan farklı olarak
cemaat vakıflarının teftiş ve denetim payının genel bütçeden ödeneceği belirtilmiştir. 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanunla da mal edinebilmesi hususu özel olarak düzenlenmiştir.
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4771 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede cemaat vakıflarının; dini, hayri, eğitsel, kültürel,
sosyal, sıhhi alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal edinebilecekleri hükmü yer almaktadır.
Kanunda mal edinimi ile ilgili izin müessesesi kaldırılırken, Vakıflar Meclisince alım sırasında
bir defa yapılan denetim yerine bildirim, beyanname verme, iç denetim, Vakıflar Genel Müdürlüğünün amaca uygunluk denetimi yani malın hangi amaçla ve vakfın hangi kaynağıyla, hangi yolla edinildiği, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı, gelir getiriyorsa ekonomik değerlendirilip değerlendirilmediği, gelirin nerelere harcandığı Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerince denetlenecektir. Bu bir performans denetimidir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Kanunun 14 üncü maddesini; yukarıda da belirtildiği gibi, cemaat
vakıflarının mülhak vakıflar arasından çıkarılıp yeni vakıflara benzer ayrı bir tür gibi değerlendirilmesinin doğal sonucu olarak, bu vakıfların amaç ve etkinlikleri doğrultusunda giderek
gelişmelerine ve etkinliklerini artırmalarına olanak sağlandığını; bu nedenlerle, eskiden kurulmuş
cemaat vakıflarına, bu niteliklerini değiştirmemelerine karşın ekonomik ve siyasal güç elde edecekleri biçimde yeni haklar ve ayrıcalıklar tanınmasını ve bunların mülhak vakıf statüsünden çıkarılarak
yeni bir vakıf türü biçiminde yaşayan hukuksal varlıklar olarak sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak düzenlemelerin, Lozan Antlaşması'yla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin ortaya konulduğu anayasal ilkelerle, mevcut hukuk sistemiyle, Anayasanın ayrıcalıkları yasaklayan 10 uncu maddesiyle ve ayrıca ulusal çıkarlarla ve kamu yararıyla bağdaştırmanın olanaklı olmadığını; bu bağlamda maddenin Anayasanın Başlangıç bölümüne, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddelerine aykırı olduğunu
ifade etmiştir.

Komisyonumuzca, 14 üncü madde üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda, Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesine aşağıda belirtilen gerekçelerle; katılınamamış ve madde oy
çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.

Yapılan düzenleme 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 17 nci maddesine paralel bir düzenlemedir.
2762 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre; “Vazife ve şartlarının yerine getirilmesine maddeten
imkan kalmayan vakıflarda, bu vazife ve şartları değiştirmede İdare Meclisinin kararı ile Umum
Müdürlük selahiyetlidir. Mülhak vakıflarda İdare Meclisi karar vermeden evvel mütevellilerin mütalaasını alır.”

5555 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde, vakfedenin iradesine aykırı olmamak kaydıyla yapılacak amaç ve işlev değişikliğinde, Vakıflar Meclisi yetkili kılınarak yürürlükteki düzenlemeden daha
ileri bir düzenleme getirilmektedir. Cemaat vakıflarının mülhak vakıf olduğu kabul edilse dahi zaten
bu imkan Vakıflar Kanununda da bulunmaktadır. Bu madde ile cemaat vakıflarına bir ayrıcalık getirilmemektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Kanunun 16 ncı maddesiyle ilgili olarak,Yasayla, tüzelkişiliği oluşturan
kurucu iradeye bağlı kalmaksızın, vakfedenin çizdiği konu, amaç, örgütlenme ve yönetim biçiminin
dışına çıkılması ya da çıkılmasına izin verilmesi, başka bir anlatımla, vakfın yönetiminin, amacının
ve mallarının serbestçe değiştirilmesi ya da değiştirilmesine izin verilmesi durumunda ortaya çıkan
yapının, hukukun tanımladığı biçimiyle vakfın özel hukuk tüzelkişiliği olarak nitelendirilmesine
olanak kalmayacağını ifade etmiştir.

Vakfiyelerinde ya da vakıf senetlerinde kural bulunması koşuluna bağlamayan 16 ncı maddenin
üçüncü ve son fıkraları, hukukun genel ilkeleriyle, Anayasanın 2 nci maddesinde yer verilen hukuk
devleti niteliğinin gereği olan hukuk güvenliği ilkesiyle, Anayasanın örgütlenme özgürlüğü ve
mülkiyet hakkına ilişkin 33 üncü ve 35 inci maddelerindeki kurallarla bağdaşmadığını Sayın Cumhurbaşkanı belirtmiştir.
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Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı, Yasayla getirilen düzenlemelerle, yukarıda da belirtildiği gibi,
cemaat vakıflarının mülhak vakıflar arasından çıkarılıp yeni vakıflara benzer ayrı bir tür gibi değerlendirilmesinin doğal sonucu olarak, bu vakıfların amaç ve etkinlikleri doğrultusunda giderek
gelişmelerine ve etkinliklerini artırmalarına olanak sağlandığını; bu nedenlerle, eskiden kurulmuş
cemaat vakıflarına, bu niteliklerini değiştirmemelerine karşın, ekonomik ve siyasal güç elde edecekleri biçimde yeni haklar ve ayrıcalıklar tanınmasını ve bunların mülhak vakıf statüsünden
çıkarılarak yeni bir vakıf türü biçiminde yaşayan hukuksal varlıklar olarak sosyal yaşama katılmalarını
sağlayacak düzenlemeleri, Lozan Antlaşması'yla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin ortaya
konulduğu anayasal ilkelerle, mevcut hukuk sistemiyle, Anayasanın ayrıcalıkları yasaklayan 10 uncu maddesiyle ve ayrıca ulusal çıkarlarla ve kamu yararıyla bağdaştırmanın olanaklı olmadığını; bu
nedenlerle, incelenen Yasanın 16 ncı maddesinin Anayasanın Başlangıç bölümüne, 2 nci, 3 üncü ve
5 inci maddelerine aykırı olduğunu ifade etmiştir.

Komisyonumuz, 16 ncı madde üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda; madde ile mülkiyet
devrinin öngörülmemesi, yalnızca hayrat taşınmazları kapsaması, ticari bir fonksiyonu öngörmemesi, tahsis amacına aykırı kullanımda mülki amirin tahliyesini öngörmesi, cemaat vakıflarına ait hayrat
taşınmazların da aynı cemaate ait bir vakfa tahsisinin hayratın kullanılış amacını koruması, hayrat vasfını yitirmiş taşınmazların vakfın akarına dönüştürülmesinin öngörülmesi, vakıfların hayratlarının
öncelikli korunmasının Kanunun birçok maddesinde vurgulanması, vakfedenin iradesinin ortadan
kaldırılmaması ve ancak günün koşullarında hayrat vasfını sürdüremeyecek taşınmazların yok olmasının önlenmesi amaçlandığından, Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesine katılmamış ve madde oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Kanunun 25 inci maddesiyle ilgili olarak, Yasayla, tüzelkişiliği oluşturan kurucu iradeye bağlı kalmaksızın, vakfedenin çizdiği konu, amaç, örgütlenme ve yönetim biçiminin dışına çıkılması ya da çıkılmasına izin verilmesi, başka bir anlatımla, vakfın yönetiminin,
amacının ve mallarının serbestçe değiştirilmesi ya da değiştirilmesine izin verilmesi durumunda ortaya çıkan yapının, hukukun tanımladığı biçimiyle vakfın özel hukuk tüzelkişiliği olarak nitelendirilmesine olanak kalmayacağını; vakfiyelerinde ya da vakıf senetlerinde kural bulunması koşuluna bağlamayan 25 inci maddesinin ikinci fıkrası, hukukun genel ilkeleriyle, Anayasanın 2 nci maddesinde yer verilen hukuk devleti niteliğinin gereği olan hukuk güvenliği ilkesiyle, Anayasanın
örgütlenme özgürlüğü ve mülkiyet hakkına ilişkin 33 üncü ve 35 inci maddelerindeki kurallarla bağdaşmadığını; incelenen Yasayla getirilen düzenlemelerle, yukarıda da belirtildiği gibi, cemaat
vakıflarının mülhak vakıflar arasından çıkarılıp yeni vakıflara benzer ayrı bir tür gibi değerlendirilmesinin doğal sonucu olarak, bu vakıfların amaç ve etkinlikleri doğrultusunda giderek
gelişmelerine ve etkinliklerini artırmalarına olanak sağlandığını ifade etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı ayrıca, eskiden kurulmuş cemaat vakıflarına, bu niteliklerini
değiştirmemelerine karşın, ekonomik ve siyasal güç elde edecekleri biçimde yeni haklar ve ayrıcalıklar tanınmasını ve bunların mülhak vakıf statüsünden çıkarılarak yeni bir vakıf türü biçiminde
yaşayan hukuksal varlıklar olarak sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak düzenlemeleri, Lozan Antlaşması'yla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin ortaya konulduğu anayasal ilkelerle, mevcut hukuk sistemiyle, Anayasanın ayrıcalıkları yasaklayan 10 uncu maddesiyle ve ayrıca ulusal çıkarlarla ve kamu yararıyla bağdaştırmanın olanaklı olmadığından bahisle, 25 inci maddenin Anayasanın
Başlangıç bölümüne, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddelerine aykırı olduğunu belirtmiştir.
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Vakıfların hayır kurumları olduğu, gelirlerinin büyük bölümünü de hayırseverlerin yaptıkları
bağış ve yardımların oluşturduğu, madde ile vakıfların yurt içi ve yurtdışından aldıkları veya yaptıkları nakdi yardım ve bağışların banka aracılığı ile alınması ve yapılması ile bu hususta Vakıflar
Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulması zorunluluğu getirilerek, bu hususun denetlenmesi
amaçlandığından, Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesine Komisyonumuz katılmamış
ve madde oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanı, Kanunun 26 ncı maddesini, Yasayla, tüzelkişiliği oluşturan kurucu iradeye
bağlı kalmaksızın, vakfedenin çizdiği konu, amaç, örgütlenme ve yönetim biçiminin dışına çıkılması
ya da çıkılmasına izin verilmesi, başka bir anlatımla, vakfın yönetiminin, amacının ve mallarının
serbestçe değiştirilmesi ya da değiştirilmesine izin verilmesi durumunda ortaya çıkan yapının,
hukukun tanımladığı biçimiyle vakfın özel hukuk tüzelkişiliği olarak nitelendirilmesine olanak
kalmayacağını ifade etmiş; vakfiyelerinde ya da vakıf senetlerinde kural bulunması koşuluna bağlamayan 26 ncı maddeyi, hukukun genel ilkeleriyle, Anayasanın 2 nci maddesinde yer verilen hukuk
devleti niteliğinin gereği olan hukuk güvenliği ilkesiyle, Anayasanın örgütlenme özgürlüğü ve
mülkiyet hakkına ilişkin 33 üncü ve 35 inci maddelerindeki kurallarla bağdaşmadığını belirtmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı, ayrıca, Yasayla getirilen düzenlemelerle, yukarıda da belirtildiği gibi,
cemaat vakıflarının mülhak vakıflar arasından çıkarılıp yeni vakıflara benzer ayrı bir tür gibi değerlendirilmesinin doğal sonucu olarak, bu vakıfların amaç ve etkinlikleri doğrultusunda giderek
gelişmelerine ve etkinliklerini artırmalarına olanak sağlayacağı; bu nedenlerle, eskiden kurulmuş cemaat vakıflarına, bu niteliklerini değiştirmemelerine karşın, ekonomik ve siyasal güç elde edecekleri
biçimde yeni haklar ve ayrıcalıklar tanınmasını ve bunların mülhak vakıf statüsünden çıkarılarak
yeni bir vakıf türü biçiminde yaşayan hukuksal varlıklar olarak sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak düzenlemeleri, Lozan Antlaşması'yla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin ortaya konulduğu anayasal ilkelerle, mevcut hukuk sistemiyle, Anayasanın ayrıcalıkları yasaklayan 10 uncu maddesiyle ve ayrıca ulusal çıkarlarla ve kamu yararıyla bağdaştırmanın olanaklı olmadığını ifade etmiş, bu bağlamda 26 ncı maddenin Anayasanın Başlangıç bölümüne, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varmıştır.

Aslolan vakfa tahsis edilen varlıkla yetinmektir. Ne var ki, varlığın şirket ve diğer ekonomik
işletmeler kurma yoluyla büyütülmesinin hukuken yasaklanması, vakıf iradesine ve hedeflenen
amacın gerçekleşmesine bir engel oluşturur. Vakıf şirket ve işletmeleri, vakıfta hedeflenen amacın
gerçekleştirilmesi araçlarıdır. Bu tür bir yapısal dönüşümün, vakfın özü ile bağdaşmadığı söylenemez.
Şu kadar ki, vakfı, şirket ve işletmelerin yani ticaretin aracı haline getiren hiçbir yapılanma vakıf hukuki rejiminde korunamaz, korunmamalıdır. (Benzeri yaklaşım için bkz. Anayasa, md. 130/II) Öte yandan yeni vakıfların izin almaksızın şirket veya iktisadi işletme kurabilme ve girişim özgürlüğünden
yararlanma hakkına sahip olmaları karşısında; bu Kanunun düzenleme kapsamındaki vakıflara aynı
imkanı tanımamak ; hukuk devleti ve eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Belirtilen nedenlerle
Komisyonumuzca geri gönderme gerekçesine katılınmamış ve madde oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanı, Kanunun 41 inci maddesini, Vakıflar Meclisi'nin, Genel Müdür, üç Genel
Müdür Yardımcısı ve 1. Hukuk Müşaviri olmak üzere beş, Vakıf konusunda bilgi ve deneyim sahibi
yükseköğretim mezunları arasından Başbakan'ın önerisi üzerine ortak kararname ile atanacak beş,
yeni vakıflarca seçilecek üç, mülhak ve cemaat vakıflarınca seçilecek birer üye olmak üzere toplam
onbeş üyeden oluşacağı; ayrıca yeni vakıfların üç, mülhak ve cemaat vakıflarının birer yedek üye
seçeceği belirtildiği, maddede, Vakıflar Meclisinde cemaat vakıflarınca seçilecek bir üyenin de bulunması öngörülmekte olduğunu, en üst karar organı olan ve Yasayla önemli görevler verilen Vakıflar
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Meclisi'nde, cemaat vakıflarınca seçilecek bir üyenin bulunması, bu vakıfları, Lozan Antlaşması'ndaki
konumlarının çok ötesine çıkarmanın aracı durumuna getireceğinden bahisle, Anayasanın Başlangıç
bölümüne, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddelerine aykırı olduğunu ifade etmiştir.

Cumhuriyet döneminde kurulan teşkilatlar içerisinde yegane meclis şeklinde bir oluşuma sahip
olan ve halen atanmış beş kişiden oluşan Vakıflar Meclisi, sayısal oranlar göz önüne alınmadan
demokratik bir anlayışla; 41.550 mazbut vakfı temsilen atanan on; 4.450 yeni vakfı temsilen kendilerince seçilen üç; 300 mülhak vakfı temsilen kendilerince seçilen bir; 161 cemaat vakfını temsilen
kendilerince seçilen bir kişi olmak üzere katılımcı bir anlayışla onbeş kişi olarak yapılandırılarak,
vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst karar organında temsil edilmesi amaçlandığından,
Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesine Komisyonumuz katılmamış ve 41 inci madde
oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Kanunun 68 inci maddesindeki düzenlemede, Rehberlik ve Teftiş
Başkanı ile Daire Başkanı'nın, Vakıflar Genel Müdürü'nün önerisi üzerine Başbakan'ın ya da
görevlendirdiği Devlet Bakanı'nın onayıyla atanmasının öngörüldüğü, Yasanın 35 inci maddesindeki düzenlemeye göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı bir kamu tüzelkişisi olduğunu
ifade etmiştir.

Yasanın 79. maddesinin (b) fıkrasının 4. ve 5. bentleriyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı "Ek Gösterge Cetveli"nin, "II-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlıklı bölümüne ve (IV) sayılı "Makam Tazminatı Cetveli"nin
5. sırasının (e) bendinin sonuna "Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı" eklenmiş;
böylece Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı'nın ek göstergesi 3600, makam tazminatı göstergesinin ise 3000 olduğu Sayın Cumhurbaşkanınca ifade edilmiştir.

Bu durum, Rehberlik ve Teftiş Başkanı'nın bürokratik hiyerarşide genel müdür yardımcısı ve
üstü düzeyde düşünüldüğünü göstermektedir. Buna karşılık incelenen Yasada, sözü edilen kadroya
yapılan atamada Cumhurbaşkanının imzasını gerektirmeyen bir yöntem getirilmektedir.

Aynı yöndeki düzenlemeleri nedeniyle, 5394 sayılı "Türkiye İstatistik Kanunu"nun 56. maddesinin birinci fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 19.12.2005 günlü, E.2005/143, K.2005/99 sayılı
kararıyla iptal edilmiştir.

Bu nedenle, Sayın Cumhurbaşkanı, Yasayla, üst düzey yönetici olarak düzenlenen "Rehberlik
ve Teftiş Başkanı"nın, ortak kararname yerine Genel Müdürün önerisi üzerine Başbakanın ya da
görevlendirdiği Devlet Bakanının onayıyla atanmasını öngören 68 inci madde kuralının, parlamenter
demokratik sistemle, Anayasanın 8 inci, 104 üncü ve 105 inci maddeleriyle, kamu yararı ve kamu
hizmetinin gerekleriyle bağdaşmadığını ifade etmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı halen Genel Müdürlük Makamının onayıyla
atandığından, yapılandırılan Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri, rehberlik fonksiyonu,
denetime ve rehberliğe verilen önem nedeniyle Kanunda, Rehberlik ve Denetim Başkanının,
Başbakan veya yetkili Bakan tarafından atanacağına ilişkin düzenleme yapılmasının yeterli görülmesi sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesine Komisyonumuz katılmamış ve
68 inci madde oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.

Sonuç olarak yasa, gerek yöneldiği amaç gerekse hukuki çatısı itibariyle, Anayasamıza, Lozan
Sulh Muahedenamesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10/3/1954 tarihli ve 6366 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 1 nolu protokolünün 1 inci maddesine, kazuistik yöntemle teessüs
etmiş ve asırların biçimlendirdiği vakıf teamüllerimize tamamen uygundur. Cemaat veya azınlık
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vakıflarının ve bu vakıflarda yer alan kişi-unsurların Türk tabiiyetinde oldukları tartışmasızdır. Ayrıca bu vakıfların mal değerleri, milli ekonomimizin envanteri içindedir. Mülkiyet hakkı ile egemenlik, farklı iki kategoriyi anlatmaktadır. Egemenlik anlamında vatanımız içinde yer alan bir çakıl taşı
bile feda edilemez. Mülkiyet hakkı ise hukuk konsepti içinde kutsal ve dokunulmazdır. Vakıflar Kanunumuz, diğer kanunlarda olduğu gibi egemenlik (hükümranlık) noktasında hassastır. Bu hassasiyet,
azınlık (ekalliyet) dahi olsa vatandaşlarımıza ait hakların gözardı edilmesi sonucunu doğurmaz.

Komisyonumuz, raporumuzda belirtilen anlayış içinde ve gerekçeler kapsamında 5555 sayılı
Kanunun geri gönderilen maddelerini oy çokluğuyla aynen kabul etmiştir.
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.
Başkan
Ahmet İyimaya
Ankara

Kâtip
İlknur İnceöz
Aksaray
(Toplantıya katılamadı)
Üye
Zekeriya Aslan
Afyonkarahisar

Üye
Ayla Akat Ata
Batman
(Muhalifim)
Üye
Mehmet Salih Erdoğan
Denizli
Üye
Metin Çobanoğlu
Kırşehir
(Muhalifim)
Üye
Ali Rıza Öztürk
Mersin
(Toplantıya katılamadı)
Üye
Rahmi Güner
Ordu
(Muhalefet şerhi ektedir)

Başkanvekili
Hakkı Köylü
Kastamonu
(Toplantıya katılamadı)
Üye
Ahmet Aydın
Adıyaman

Üye
Osman Ertuğrul
Aksaray
(Muhalif)
Üye
Fatih Metin
Bolu
(Toplantıya katılamadı)
Üye
Celal Erbay
Düzce
Üye
Ali Öztürk
Konya

Üye
İsa Gök
Mersin
(Muhalefet şerhi eklidir)
Üye
Rıdvan Yalçın
Ordu
(Muhalefet şerhi eklidir)
Üye
Ali İhsan Köktürk
Zonguldak
(Muhalefet şerhim vardır)
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Sözcü
Mehmet Emin Ekmen
Batman
(Toplantıya katılamadı)
Üye
Halil Ünlütepe
Afyonkarahisar
(Muhalefet şerhi eklidir)
Üye
Yılmaz Tunç
Bartın
(Toplantıya katılamadı)
Üye
Mehmet Tunçak
Bursa
Üye
Veysi Kaynak
Kahramanmaraş
Üye
İhsan Koca
Malatya

Üye
Mustafa Hamarat
Ordu
Üye
Yahya Akman
Şanlıurfa

(S. Sayısı: 98)

– 25 –

KARŞI OY YAZISI
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Vakıflar Kanunu Tasarısının 22. Dönem Adalet Komisyonundan geçmesi sonrası grubumuz adına verilmiş olan karşı oy yazısında açıklandığı üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu belgesi Lozan Antlaşmasıdır. Lozan Antlaşması Anayasal statüdedir. Lozan Antlaşmasının 37/44 maddeleri azınlık haklarıyla alakalı olup, bu maddeler yönünden tek taraflı vazgeçmeyi içermesi, kuruluş temelimizi oluşturan bu antlaşmanın tartışmaya açılması ile sonuçlanır. Önceki dönem komisyon
üyesi arkadaşlarımızın muhalefet şerhini aynen tekrar ile birçok maddesi açıkça Anayasaya aykırı
olan, hukuki ve siyasi açıdan olduğu kadar ülkemizin menfaatleri açısından da çok önemli sakıncalar içeren bu Kanun Tasarısına ilişkin karşı oy yazımızı sunuyoruz.
Öncelikle ülkemizde vakıf müessesesinin tarihçesine dair genel bir bilginin sunulmasında yarar
görülmektedir:
Türk Medeni Kanunu uyarınca Vakıf; gerçek ya da tüzelkişilerin yeterli mal ve hakları belli ve
sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan, tüzel kişiliğe sahip mal topluluğudur. Vakıflara ilişkin
yasal düzenlemeler Medeni Kanunun 111 inci ve 117 nci maddeleri arasında yer almaktadır. Medeni
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ise; şer’i hukuk düzeni içerisinde kurulmuş bir vakıflar müessesesi
vardı. Cumhuriyetin ilanından sonra, Medeni Kanun’dan önce kurulmuş olan eski vakıflar 2762 sayılı
“4 Teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcut olan vakıflar hakkında tatbikat kanunu layihası” ile
muhafaza edilmiş, ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla sıkı bir izin ve denetim sistemine
bağlanmıştır. Bu vakıflardan cemaat vakıfları, Türkiye’de yaşayan ve Türk vatandaşı olan, Ermeni,
Yahudi ve Rumlar tarafından Osmanlı hukuk düzeni içinde kurulan, Lozan Antlaşması gereğince,
2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile tüzel kişilik kazandırılan hayır amaçlı ve dini kurumlardır. 2762
sayılı Kanun kapsamındaki cemaat vakıflarının sayısı 161 civarında olup, Medeni Kanun ile yeni
cemaat vakfı kurulması da yasaklanmıştır. Diğer taraftan 1936 yılında, azınlık vakıflarının mülkleriyle ilgili karışıklığı gidermek, gayrımüslim cemaatlerde hangi malların hangi tesise tahsis edildiğini saptamak üzere, beyanname verilmesi istenmiştir. Kamuoyunda 1936 beyannamesi denilen ve bizzat söz konusu azınlıklarca belirtilen mülk listesi cemaat vakıflarının vakfiyesi, yani kurucu belgesi
yerine geçmiştir.
Sayın cumhurbaşkanınca iade üzerine komisyonda tekrar görüşülen tasarı oy çokluğuyla aynen
kabul olmuştur. Kanun tasarısı, yalnızca hayır için topluma hizmet amacı ile ortaya çıkmış olan vakıf
müessesesinin amacı ve özünü, hukukun temel prensiplerini çiğnemek suretiyle aşarak, sosyal ve
siyasal yaşam içerisinde, suiistimale son derece açık biçimde, yeni sosyo ekonomik aktörler ortaya
çıkarmaktadır. Zira tasarı, kurucu iradeye bağlı kalmaksızın, vakfedenin belirlediği konu, amaç,
örgütlenme ve yönetim biçiminin dışına çıkılmasına izin vermektedir. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde;
- Vakıflar mal edinebilecek ve malları üzerinde her türlü işlemde bulunabilecekler, sadece
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunarak şube ve temsilcilik açabilecekler, yurt içi ve yurt
dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilecek, yurt içi ve yurt
dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabileceklerdir.
- Mülhak vakfa ilişkin hayrat niteliğindeki taşınmazlar özgülenebilecek, cemaat vakıflarına ilişkin,
kısmen ya da tümüyle hayrat olarak kullanılmayan taşınmazlar, vakıf yönetiminin istemi üzerine
Vakıflar Meclisi kararıyla, aynı cemaate ilişkin başka bir vakfa özgülenebilecek ya da vakıf akarına
dönüştürülebilecektir.
- Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bilgi vererek iktisadi işletme ve şirket kurabilecek, kurulmuş şirketlere ortak olabilecektir.
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Tüm bu işlemlerin “vakıf” dışında, yine kapsam ve sınırları kanunlarla belirlenmiş başka hukuki yapılar ile gerçekleştirilmesi mümkün iken, niteliği, amacı belli bir örgütlenme biçiminin bu denli esnetilmesinin ardındaki nedenlerin ve yaratacağı tehlikelerin bilincinde olmak, hangi siyasi görüşe
sahip olursa olsun, her yurttaş için önemli bir sorumluluk ve zorunluluktur.
Cemaat ve mülhak vakıflara bağış yapılması Yargıtay kararları ve doktrine göre mümkün
değildir. Oysa Tasarıda, vakıfların amaçları dışında, kâr maksadıyla işletme ve şirket kurması, bağış
kabul etmesi olanaklı hale getirilmiştir. Lozan Antlaşmasına göre cemaat vakıflarının amacının cemaat mensuplarının dini, hayri, sosyal eğitsel, sıhhi ve kültürel ihtiyaçların karşılanması ile sınırlıdır. Bu açıdan yapılan düzenleme, Lozan Antlaşmasına aykırı olduğu gibi, yargı kararlarını işlevsiz hale getirmektedir.
Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar Asliye Hukuk Mahkemesince kurulmaktadır. Ayrıca, Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıfların amaçlarında ve işlevlerinde en ufak bir değişiklik halinde, bu değişikliğin mahkemenin onayına sunulması gerekmektedir. Halbuki yeni düzenleme
ile cemaat vakıflarında amaç değişikliği, vakıf meclisine bırakılmaktadır. Vakfiyenin amaçlarının
değiştirilmesi yargı alanında yapılması gereken bir düzenlemedir. Dolayısıyla cemaat vakıflarına,
yeni vakıflardan farklı bir uygulama getirilmesi, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.
Tasarıda, cemaat vakıflarıyla ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. Cemaat vakıflarının hukuku
Lozan antlaşması ile belirlenmiştir. Bu nedenle değişikliklerin öncelikle Lozan antlaşması yönünden
incelenmesi gerekmektedir. Cemaat vakıfları mülhak vakıf statüsünden uzaklaştırılarak, yeni vakıflara
benzer düzenlemelere tabi kılınmıştır. Böylece bu vakıfların amaç ve etkinliklerinin kontrolsüz
biçimde gelişmelerinin önü açılmıştır. Üstelik, daha önce, 03.08.2002 tarih ve 4771 sayılı Kanun ve
02.01.2003 tarih ve 4778 sayılı Kanun ile mal edinme önündeki engellerin kaldırılmasına dönük
düzenlemeler yapılmasına rağmen, bu tasarı ile bu düzenlemeler de aşılarak, her iki değişiklik sonrası mülkiyetlerine geçiremedikleri, halen hazine, Genel Müdürlük ya da vasiyet edenler yahut
bağışlayanlar adına tapuda kayıtlı taşınmazların tapuda ilgili cemaat vakıfları adına tescillerinin yapılması olanağı sağlanmıştır. Bu hükümlerin ülkemizi azınlık mülklerine el koymuş gibi bir konuma
taşıyacağı görülmektedir. Tasarı ile cemaat vakıfları için getirilen hukuki düzenlemeler, 27.12.2002
tarih, 2002/146E.,2002/201 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile de belirlenen “taşınmaz mal edinme” olanağı ve koşullarının çok dışında ve ötesindedir. Getirilen düzenlemeler, bu vakıfların amaç
ve etkinliklerinin genişletilmesine, ekonomik ve siyasi güç elde edecek biçimde yeni haklar ve ayrıcalıklar tanınmasına imkan vermekte olup, Anayasamızın ayrıcalıkları yasaklayan 10 uncu maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Öte yandan Medeni Kanunun 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine, Anayasa’nın temel ilkelerine, hukuka, ahlaka,
ulusal birliğe ve ulusal çıkarlara aykırı ya da belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek
amacıyla vakıf kurulması yasaklanmıştır. Bilindiği gibi Medeni Yasa temel yasadır. Esasen bu kesin
yasak karşısında, azınlık, çoğunluk ayrımı yapılmadan cemaat vakfı türünde bir vakfın Türkiye’de
kurulması hiçbir surette mümkün değildir. Ayrıca cemaat vakıfları teknik olarak tam anlamıyla bir
vakıf değildir. Çünkü bunların kurucusu olmadığı gibi vakfiyeleri de yoktur. Belli bir malın belli bir
gayeye tahsisi söz konusudur. Cemaat vakıfları Türk hukuk sisteminin Lozan Antlaşmasıyla kabul
ettiği istisnai bir müessesedir. Kaldı ki Anayasamızda ve yasalarımızda tüm bireysel hak ve özgürlüklerden yararlanma yönünden Türk vatandaşları arasında hiçbir fark ve ayrım bulunmamaktadır. Eskiden kurulmuş cemaat vakıflarının Lozan Antlaşmasına aykırı biçimde, belirli amaçlar dışına
çıkarak, ulusal çıkarlara ve kamu yararına aykırı biçimde faaliyet göstermelerine olanak sağlanacağı,
kolaylıkla öngörülebilir bir gerçektir.
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Diğer taraftan Tasarı, Vakıfları Meclisinin yapısı, kamu yararı ve idarenin bütünlüğü ilkeleri ile
bağdaşmayacak şekilde değiştirilmiş, en üst karar organı olan ve tasarı Vakıflar Meclisi’nde cemaat
vakıflarınca seçilecek bir üyenin de bulunması öngörülmüştür. Vakıf meclisine cemaat mensubunun
temsilcilerinin seçilmesine ilişkin yeni düzenleme ile getirilen uygulama cemaat vakıflarının kurucusu olmaması ilkesi ile çelişmektedir. Dolayısıyla bu düzenleme de Lozan Antlaşmasına ve
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.
Yine Vakıflar Genel Müdürlüğü, keyfi birçok yeni statü oluşturularak, belirli statülere atanmada müşterek kararname ile atanma zorunluluğu yok sayılarak ve denetim hususu zayıflatılarak
yeniden yapılandırılmıştır. Bilindiği üzere özel hukukta taraflar arasında bir eşitlik söz konusu iken,
kamu hukukunda taraflar arasında kamu otoritesinden kaynaklanan bir hiyerarşi bulunmaktadır. Bu
hiyerarşi, genel olarak Devletin üstlendiği kamu gereksinimlerini sağlamak, kamu düzeni ve güvenliğini temin etmek, kamu sağlığını ve ulusal servetleri korumak görevlerinin gereğidir. Tasarıda da,
Başbakanlığa bağlı bir kamu tüzel kişisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, denetlemekle görevli ve
yetkili olduğu vakıfların yöneticilerine yine Tasarıda belirtilen eylemleri nedeniyle idari yaptırım
uygulama yetkisi ile donatılmıştır. Öngörülen bu idari işlemin yargısal denetimi de elbette idari
yargının görevidir. Oysa Tasarıda bu yargısal denetimin 5326 sayılı Kanuna gönderme yapılmak
suretiyle adli yargıya bırakılması Anayasanın 125 inci ve 155 inci maddelerine aykırıdır.
Tasarının Adalet Komisyonunda görüşülmesi sırasında, kısıtlı süreler içerisinde de olsa, grubumuz üyelerince ısrarla açıklanmaya çalışılan sakıncalar çoğunluğa sahip iktidar partisi tarafından
görmezden gelinmiş, genel mütekabiliyet ilkesinin bu sakıncaları önlemeye yeterli olduğu savunulmuştur. Oysa Tasarının 2 nci maddesindeki mütekabiliyet ilkesi, ne önemli miktarda ve stratejik
yerlerin yabancıların eline geçmesini önlemeye, ne geniş olanaklar ve dokunulmazlıklarla donatılmış
vakıfların kendi kuralları ile yönetecekleri topluluklar aracılığıyla yaratacakları sosyal ayrışma ve
çatışmayı önlemeye muktedir değildir, zira önümüzdeki sorun uluslararası bir hukuki sorun değildir.
Sorun yalnızca eski vakıflardan cemaat vakıfları ile ilgili değildir. Medeni Kanuna göre kurulan ve yeni vakıf olarak nitelendirilip işbu 9 maddelik Cumhurbaşkanı vetosu sonrası görüşülen kısmı da aşarak, kanunun bütünü üzerinde genişleyip etki ve alanını genişleten yeni nesil vakıflardır.
Ülkemizde de etkin olmaya başlayan vakıfların yanında ayrıca ülkemiz kaynaklı olup, yurt dışına
taşan ve etkisini gösterip ülkemizi etkileyen kimi vakıfların tasarı ile daha büyük bir ekonomik ve
siyasal güce de kavuşacakları muhakkaktır. Vakıflar bilindiği gibi siyaset üretme aracı olarak da kullanılmaktadır. Özellikle son dönemlere bakıldığında dış kaynaklı fonlarla beslenen vakıfların ülke
yönetimlerini belirlediği bir süreç yaşandığı görülmektedir. Bu tasarıda vakıflar hakkında da hiçbir
önlem düşünülmediği gibi, medeni kanunda belirli kuralların da aşılarak çok geniş ve denetimsiz bir
alan bırakıldığı tartışmasızdır.
Açıklanan nedenlerle ve Komisyon görüşmeleri sırasında daha detaylı olarak tutanağa geçirilen
beyanlarımız, sunduğumuz 8 adet önergedeki gerekçelerimiz, 22. Dönem’de Tasarıya ilişkin olarak
yazdığımız karşı oy yazımızda belirtilen gerekçelerde yer aldığı gibi Tasarının hukuken, ahlaken ve
vicdanen yanlış ve haksız olması, Türkiye’nin ulusal çıkarları ile bağdaşmaması gerekçeleriyle Kanun Tasarısına karşıyız.
İsa Gök
Halil Ünlütepe
Rahmi Güner
Mersin
Afyonkarahisar
Ordu
Ali İhsan Köktürk
Zonguldak
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KARŞI OY YAZISI

Vakıflar Kanunu Tasarısına aşağıdaki nedenlerden dolayı karşıyız.
Karşı oy yazımızı arz ediyoruz.

5555 sayılı Vakıflar Kanunu Vakıflara ait yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu yasa daha önce
Cumhurbaşkanı Sn. Ahmet Necdet Sezer tarafından 5, 11, 12, 14, 16, 25, 26, 41, 68 maddeleri
anayasanın 89. ve 104. maddeleri gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir.
Bu kanuna genel olarak baktığımızda hem vakıf kanunu hem Vakıflar Genel Müdürlüğünü
düzenlemektedir. İlk 27 maddesi vakıfları, diğerleri Vakıflar Genel Müdürlüğünü ilgilendirmektedir.
İlk 27 maddeye baktığımızda, burada iki temel yaklaşım göze çarpmaktadır.

Birincisi; Medeni Kanunun kabulünden önceki Vakıflarla Medeni Kanuna göre kurulmuş
vakıfların aynı statüde düzenlenmesi.

İkincisi; Statüsü eşitlenen bu vakıfların yurt içi ve yurt dışında sınırsız bir örgütlenme faaliyet
ve bağış alma özgürlüğüne sahip kılınmasıdır.

Bu kanunun en temel yanlışı, eski ve yeni vakıfların aynı kanunla ve aynı statüde düzenlenmesidir.

Bu konudaki temel alınması gereken Lozan Anlaşmasıdır. Cemaat vakıfları bu anlaşma ile korunmuşlardır.

Bilindiği üzere, Osmanlı Devleti hukuk düzeni olarak şeriat hükümlerini esas almakta idi. Bu
düzen içerisinde oluşmuş hukuksal kurumların bünyeleri de, şeriat hukukuna uygundu. Bu düzende
Millet Sistemi denilen ve tebanın din esasına göre ayrı cemaatler şeklinde kendi dini önderlerinin
buyruğu altında örgütlenmesini öngören sistem gayet doğal görülmekte idi.
Başlangıçta Osmanlı Devletine büyük bir yönetme kolaylığı da sağlayan bu sistem, 1789 Fransız Devriminden sonra yayılarak dünyayı ve özellikle de Avrupa’yı yeniden şekillendiren Ulus Devlet
düşüncesi karşısında, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında da aynı şekilde çok uygun bir sosyal ve
hukuksal zemin oluşturup, büyük kolaylıklar da sağlamıştır.

Nitekim, Lozan’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinde de Millet Sistemi, Sevr
görüşmelerindeki kapsamda olmasa da, Türk Delegasyonunun önünde en çetin “cemaat” sorunları olarak çıkartılmıştır. O zamanki adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Sevr’de olduğu gibi
etnik, dilsel ve dinsel azınlıkların tanınmasına ilişkin ısrarları, sadece dinsel azınlıklar bazında ve
onu da Müslüman olmayanlarla sınırlı olarak anlaşmadaki çerçevede (37-44. maddeler) ve Yunanistan
ile de karşılıklılık esasına dayalı olarak tanımıştır. Vakıflara ilişkin kısım 42. madde içerisinde yer almaktadır ve şöyledir: Bu azınlıkların şimdiki halde Türkiye’deki vakıflarına, din ve hayır işleri kurumlarına her türlü kolaylıklar ve izinler sağlanacak ve Türk Hükümeti, yeniden din ve hayır kurumları kurulması için, bu nitelikteki öteki özel kurumlara sağlanmış gerekli kolaylıklardan hiçbirini esirgemeyecektir.
Türkiye Devleti, 8 ay süren çetin bir müzakere sürecinden sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde
Lozan Anlaşmasını imzalamış, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan etmiş; teba anlayışı yerine,
yurttaş anlayışı esasına dayalı çağdaş bir yönetim ve çağdaş bir hukuk düzenine geçme iradesiyle, laik
hukuk düzenini benimsemiştir. Bu süreçte en önemli kilometre taşlarından biri de, hiç şüphesiz
4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe koyulan Türk Medeni Kanununun kabulüdür. İşte vakıf kurumu
da, bir özel hukuk tüzel kişisi olarak bu kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır.
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Fakat bir yandan tanınması Lozan anlaşmasının 42. maddesiyle gerçekleşen Müslüman olmayan
dini cemaatlere ilişkin vakıflar, öbür yandan eskiden beri şeriat hukuku kuralları çerçevesinde oluşmuş onbinlerce vakıf kurumlarının yeni devlet ve hukuk düzeniyle uyumlaştırılması zorunluluğu bulunmaktaydı. Çünkü, laik bir hukuk düzeni esasına dayalı Türk Medeni Kanununun vakfa ilişkin
hükümlerinde düzenlenen vakıf tüzel kişiliği ile, eski hukuk döneminden devir alınan vakıfların
“bünye” itibariyle uyuşmaları mümkün değildi. Bunun üzerine, Türk Medeni Kanununun Tatbik Şekline İlişkin Kanunun 8. maddesi ile, Medeni Kanunun Yürürlüğünden önce kurulmuş vakıflar için ayrı
bir Tatbikat Kanunu hazırlanması kabul edildi. Sözü edilen kanun, 1935 yılında yürürlüğe giren ve
5555 sayılı iş bu kanunla yürürlükten kaldırılmak istenen 2762 sayılı Vakıflar Kanunudur.

Cumhuriyeti kuran irade, eski vakıflar ile yeni vakıfların kesin surette birbirinden ayrılmasına
önem vermekteydi. Öyle ki, Medeni Kanunun vakfa ilişkin bölümü, herhangi bir karışmayı önlemek
için “tesis” olarak isimlendirilmişti. Ta ki, 1967 yılında 903 sayılı kanunla Türk Medeni Kanunundaki “tesis” terimi yerine “vakıf” terimi ikame edilene kadar da Medeni Kanundaki “tesis” terimi
korunmuştur. Herhalde bu terim korunmaya devam edilseydi, bugünkü kavram kargaşasına yol açılmayacaktı. Sadece bu durum bile, Medeni Kanunun kabulünün üzerinden geçen 80 yıla rağmen bu
gün karşılaştığımız kavram kargaşası karşısında, Cumhuriyeti kuranların öngörülerinde ne derece
haklı olduklarını apaçık göstermesi bakımından oldukça manidardır.

Cumhuriyeti kuran iradenin, eski vakıflar ile yeni vakıfların kesin surette birbirinden ayrılmasına
önem vermesi, en az diğer İnkılap kanunları kadar temel bir konudur ve esasen onlarla bir bütünlük
taşımaktadır. Çünkü: Bir yandan, çağdaş bir hukuk sisteminde, yurttaşlar arasında din esasına dayalı
ayrım yapılması mümkün değildir. Nitekim Türk Medeni Kanununa göre, bütün yurttaşlar, herhangi bir ayrım yapılmaksızın tesis (vakıf) kurma hakkına sahiptirler.

Diğer yandan; cemaat temeline dayalı olmasa da, zaten olağan vakıfların da; sahih-gayrısahih,
hayri-zürri, mazbut-mülhak gibi çok değişken hukuksal statüleri içerisinde, sosyal ve idari düzenin
bütününe yayılmış ve onu kuşatmış bünyeleri dikkate alındığında, bunların aynen devam ettirilmesi
halinde modern bir hukuksal ve idari sistem kurulmasının imkansız kılınacağı açıktı. Çünkü, bir yandan birçok kamu kaynağı, birçok kamu hizmetine belli bir bütünsel sistem anlayışı içerisinde olmaksızın tahsis edilmekle görünürde vakıflar (gerçekte kamu hizmeti birimleri olan gayrısahih
vakıflar) kurulmuş; öte yandan, tekke ve zaviyeler etrafında oluşan tamamen şer’i vakıflar, yine bu tür
vakıfların ayrıcalıklı kesimini oluşturan ve tarikat şeyhlerine tahsis edilmiş eizze vakıfları denilen
“müstesna vakıflar”; çağdaş hukuk sisteminin kabul etmediği “aile fideikomisi” benzeri zürri vakıflar
oluşturulmuştur.
Özetle; bütün bu eski vakıfların ortak yönü; bünyelerinin Şeriat Kurallarına göre oluşturulmuş
bulunmasıdır. Bu vakıfların yeni oluşturulan Medeni Hukuk kapsamında varlıklarının ve devamlarının sağlanması ise, kurulmak istenen çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulamaması anlamına gelecekti. Öte yandan, herbiri insanlığın tarihsel-kültürel mirası ve aynı zamanda Türk Yurdunun tapusu mesabesindeki birçok tarihsel başyapıt da bu eski vakıf sistemi içerisinde oluşturulmuş,
varlıklarının devamı da bu sistem içerisinde düzenlenmişti.

Öyleyse, bir yandan yurttaşlığı esas alan çağdaş hukuk sistemine dayalı Cumhuriyetin kurulması ve devamı; öbür taraftan da, vakıf eserlerin yaşatılması, üstlenilen uluslar arası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; zürri vakıflar bakımından da, geleceği vakıf kurumuna bağlı kitlelerin mağdur edilmeyerek, hukuki güven ve istikrar ilkeleriyle bağdaşmayacak sosyal sorunlara yol açılmaması
gibi, çözümü zıtlıklar içeren bir dizi sorunu halledecek, aynı zamanda da bu eski kurumları yeni
hukuk düzeni içerisinde kamu düzenini bozmayacak şekilde bir statüye kavuşturacak çağdaş bir Tatbikat Yasası yapılması gibi zor bir görev, Cumhuriyet kurucularının önünde durmaktaydı.
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Tam 9 yıl (1926-1935) çalışılarak bu zor görev gerçek bir hukuk abidesi olan 2762 sayılı kanun
ile başarılmıştır. Bu süreçte, o dönemin meşhur Avrupalı hukukçularından İsveçli Medenî Hukuk
Profesörü Hans Leemann Türkiye’ye davet edilmiş ve bu bilim adamına bir de tasarı (layiha) hazırlatılmıştır. 1935 tarihli Vakıflar Kanununun öne çıkan temel özellikleri; kanunun çıktığı tarihte kendi yöneticilerince (mütevelli) yönetilen vakıflardan, sadece yönetimi vakfedenin soyundan gelenlere
bırakılanların kendi yöneticilerince yönetilmeye devam edilmelerine olanak tanınması (mülhak
vakıf), diğerlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilmesinin kurala bağlanması (mazbut vakıf);
cemaatler tarafından idare edilen vakıfların ise, ayrı bir statüde değil, mülhak vakıflarla aynı statüde
düzenlenmesidir. Böylece, çağdaş hukuk düşüncesine uygun olarak, aynı durumda bulunanların aynı
hukuksal statüde düzenlenmesi, yani eşitlik ilkesi gözetilmiş olmaktadır.

Uzun vadede, hak sahiplerinin hakları korunmak koşuluyla mülhak vakıf statüsünün de tasfiyesi
öngörülmektedir. Çünkü, mütevelliliği (yöneticiliği) boşalan bir vakıfta 10 yıl süreyle mütevellilik
için istekli çıkmaz ve görevlendirme de yapılmazsa, bu vakıf artık Mazbut Vakıflar Tüzel Kişiliğine
katılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilecek ve o vakıfta bir daha yönetim için
görevlendirme de yapılamayacaktır.

Cumhuriyetin kurucu idaresi, kendi mazimizin özelliklerinden kaynaklanan bu sorunu 71 yıl
önce eski vakıfların bünyesel sorunlarını dikkate alarak 9 yıllık bir çalışma sonucunda çağdaş hukuk
prensiplerine uygun olarak böylece çözmüşken, bu gün aynı sorunun yeniden Türkiye’nin gündemine
taşınması ve üstelik de eski vakıfların hukuksal statülerinin onların bünyesel özellikleri ve istisnailik nitelikleri dikkate alınmaksızın Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflarla eşitlenmesi,
Cumhuriyetin kurduğu modern hukuk düzeninin inkarı ve giderek tasfiyesi anlamına geleceğinden,
kabul edilemez.

Vakıf hukuku bakımından yapılacak düzenlemelerde, Cumhuriyeti kuran iradenin kurduğu sistem korunmalıdır. Yani, Türk Medenî Kanununun kabulünden sonra kurulan vakıflar Türk Medenî
Kanunu hükümlerine tabi olmalı; önceden gelen vakıfların ise, kendi bünyelerinin özellikleri dikkate
alınıp, Cumhuriyetin ilkeleri ve diğer Anayasal kurallar gözetilerek oluşturulmuş ayrı bir statüde
düzenlenmesi uygulamasına devam edilmelidir. Zaman içerisinde oluşacak değişiklik gereksinimleri, ilgili statüye özgü olarak ve o statü içerisinde gerçekleştirilmelidir. Çünkü; her iki kurumun da
adının vakıf olması, onların aynı şey oldukları anlamına gelmemektedir. Hukukumuzda 1967 yılında 903 sayılı kanundan sonra ortaya çıkan bu isim benzerliğine rağmen, Türk Medenî Kanunundan
önce kurulmuş vakıflarla Türk Medenî Kanununa göre kurulmuş tesislerin (vakıfların) hukuksal
bünyeleri bakımından gerçekte hiçbir ilgileri bulunmamaktadır.

Osmanlı’daki Millet Sisteminden Sevr’e, oradan da Lozan’a taşınan Cemaat Vakıfları konusu,
Türk Medenî Kanununun yürürlüğü öncesi kurulmuş bulunan diğer vakıflarla birlikte ve eşitlik ilkesine uygun olarak istisnaî bir kurum olarak düzenlenip, sorun çözülmüşken; hiçbir hukuksal zorunluluk olmaksızın, dinî esasa dayalı bu kuruluşları Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflar gibi
olağan bir statüye taşımak suretiyle istisnailikten çıkartmak, Türk Medenî Kanununun 101/IV üncü
maddesinin örtülü olarak yürürlükten kaldırılması sonucuna yol açacaktır. Çünkü, eşitlik ilkesine
dayalı talepler sonucunda Medenî Kanunumuzun 101/IV üncü maddesindeki amaç sınırlaması anlamsız kalacak, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerin sınırını aşan dinî vakıf uygulaması, yeni cemaat vakfı taleplerini tetiklemek suretiyle, ülkemizi içinden çıkılmaz derecede büyük
bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya bırakacaktır.
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Yapılmak istenen bu yasal düzenleme, Avrupa Birliği reformları ile de açıklanamaz. Çünkü, vakıf hukuku bakımından Avrupa Birliği ülkelerinde oluşmuş bir standart bulunmadığı herkesin malumudur. Kaldı ki, Türk Medeni Kanunu zaten Avrupa kaynaklıdır ve yeni şekliyle henüz beş yıla
ulaşmayan geçmişi bulunan oldukça yeni bir kanundur.

Eski Vakıflara gelince; sadece Cemaat Vakıfları konusunda Avrupa Birliği ilerleme raporlarında ve özellikle de 2005 yılına ilişkin olanında bazı tenkitler yer almış bulunmaktadır. Ancak, Avrupa Birliği ilerleme raporunda yer alan bu tenkitlerin hukuksal değil siyasal nitelikle ve haksız tenkitler olduğu açıktır. Çünkü: Avrupa Birliğinin ortaya koyduğu ölçüte göre, “siyasal ölçütlere ilişkin konular, Avrupa Birliği ülkelerinden hangisinde en üst düzeyde gerçekleştirilmekteyse, aday ülkeden
de o düzeyde bir düzenleme istenecektir”. Avrupa Birliğinin ilerleme raporlarında ortaya koyduğu bu
temel ölçüt esas alınsa bile, ülkemizden bu şekilde bir yasa yapılması istenemez: Bir defa, Avrupa
Birliği ülkelerinde zaten Cemaat Vakfı bulunmamaktadır ki, bu konuda bir ölçüt oluşturulabilsin.
Cemaat Vakfı bulunan yegane Avrupa Birliği ülkesi, bizimle ortak mazi ve benzer uluslararası yükümlülüklere sahip bulunan Yunanistan’dır. O halde, Avrupa Birliği açısından Cemaat Vakıfları bakımından en iyi uygulama olarak bir ölçüt aranacaksa, bu ölçüt Yunanistan’ın bu konudaki düzenlenmesi olabilir. Yunanistan’ın, ülkesindeki Türk Cemaate ait vakıflara ilişkin yaptığı düzenleme,
1980/1091 sayılı yasadır. Bu yasanın, bizim eski vakıfları ve bu arada Cemaat vakıflarını da düzenleyen 1935/2762 sayılı yasanın çok gerisinde bir sistem öngördüğü açık bulunduğuna göre, Avrupa
Birliğinin ülkemize Cemaat Vakıfları konusunda tenkitler yöneltmesinin hukuksal bir dayanağı da bulunmamaktadır.
Şunu da eklemek gerekir ki, ülkemizin Lozan Antlaşmasıyla tanımak durumunda kaldığı Cemaat (azınlık) kavramıyla, günümüz dünyasında kabul gören, Avrupa Konseyi ve buna bağlı olarak da
Avrupa Topluluğu hukukunda yer bulan azınlık kavramının hemen hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Lozan Anlaşmasında yer verilen Cemaat kavramı, o dönemdeki dünyada genel kabul gören anlayışa uygun olarak, azınlık haklarının daha ziyade kolektif haklar olarak kabulünü öngörmektedir. Oysa ki
günümüzde kabul gören ve Avrupa Konseyi bünyesinde imzalanan anlaşmalarda (Ulusal Azınlıklara İlişkin Çerçeve Sözleşme ve Azınlık Dillerine İlişkin Çerçeve Sözleşme) düzenlenen azınlık kavramı, azınlık haklarının da tıpkı insan hakları gibi bireysel haklar olarak düzenlenmesini ve talep
edilmesini benimsemektedir. O halde, Avrupa Birliğinin Türkiye’ye ilişkin ilerleme raporlarında öngörüldüğü şekilde, azınlıklara tüzel kişilik tanınmasını öngören bir azınlık anlayışı, ne Avrupa’da ne
de dünyanın başka bir bölgesinde uygulanmamakta, kabul görmemektedir. Hatta bu anlamda bir
azınlık anlayışı, Milletler Cemiyeti döneminde dahi tam olarak bulunmamaktadır.

Azınlıklara bir bütün olarak tüzel kişilik verilmesi derecesinde olmasa da, kolektif hak anlayışına dayalı bir azınlık anlayışı, aralarında Sevr anlaşma taslağının ve Lozan Anlaşmasının da bulunduğu iki dünya savaşı arası dönemde Milletler Cemiyeti şemsiyesi altında yapılan birçok anlaşmada
öngörülmüş; devletlerin birbirinin iç işlerine karışmasının hukuksal zeminini oluşturan bu anlayışa,
biraz da ikinci dünya savaşını hazırlayan koşullara katkı sağlamasından da kaynaklanan gerekçelerle, ikinci dünya savaşı sonrasında oluşan Birleşmiş Milletler bünyesinde kabul edilen belgelerde
yer verilmemiştir.

Fakat, bütün bunlara rağmen, Avrupa Birliğinin ilerleme raporlarında ortaya konulan, Türkiye
Cumhuriyetinden azınlıklara tüzel kişilik tanınmasına kadar uzanan talepler hayret vericidir ve hukuksal dayanaktan tamamen yoksundur. Ne Türkiye, ne de Aday statüsüne sahip hiçbir ülke, hiçbir
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şekilde böyle bir yükümlülük altına girmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuksal düzenini
alt üst etme sonucunu doğurabilecek nitelikte olan 5555 sayılı yasayı da, ne uluslararası yükümlülükler ne de iç hukuk düzenimiz bakımından çıkarmak zorunda değildir; bilakis, farklı bünyedeki
kurumları sırf isimlerindeki benzerlikten dolayı aynı hukuksal statü içerisinde düzenlemek suretiyle
geri dönülemez zararlara yol açacak olması sebebiyle fiili, açık anayasa ihlallerine yol açacak olması dolayısıyla da uygun değildir.
Kanunda vakıflara herhangi bir ayrım yapmadan sınırsız şube açma imkanı tanınmaktadır. Bir
yandan yabancılara vakıf kurdurma ve vakıfları yönetme fırsatı yasal dayanağa kavuşturulurken,
öbür taraftan şube adı altında dernekler gibi sınırsız şube-temsilcilik açma imkanı sağlanması
Türkiye’yi tam bir din savaşları alanı haline getirecek, bunun denetim altında tutulması da mümkün
olmayacaktır.

Ayrıca sınırsız denetimsiz bağış alabilmeleri ticaret yapmaları yurt dışından Türk vatandaşı olmayanların yönetici olarak atanmaları cemaat vakıflarının vakıf meclisinde temsil edilmeleri
Türkiye’yi ileride sıkıntıya sokacaktır. İkinci maddede bahsedilen Mütekabiliyet ilkesinin uygulanması da mümkün gözükmemektedir.

Bireysel farklılıklarına hatta ilgisizliklerine aldırmaksızın, önce cemaat vakıflarını, özel hukuk
tüzel kişiliği paydasında Türk Medeni Kanununa tabi vakıflarda eşitleyen, ayrıca yabancıların
Türkiye’de hem vakıf kurmalarını dayanağa kavuşturduktan sonra, hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın
vakıfların yurt içi ve yurt dışı bağış alabilmelerine ve örgütlenebilmelerine imkan sağlayan bu yasa
Türkiye Cumhuriyetini Lozan’da üstlendiklerinin ötesinde yükümlülükler altına sokmaktadır.
Metin Çobanoğlu
Kırşehir

Osman Ertuğrul
Aksaray
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KARŞI OY YAZISI

22. Dönem TBMM’nde onaylanıp, Cumhurbaşkanlığı tarafından bazı maddelerinin Anayasa ile
teşkil ettiği uyumsuzluk gerekçesiyle reddedilen Vakıflar Kanunu, 23. Dönem itibariyle TBMM Adalet Komisyonunca görüşülmüş olup, Genel Kurula gönderilmiştir. Bu kanun tasarısı hakkında, Demokratik Toplum Partisi’ni temsilen muhalefet şerhimi Komisyon makamına arz ediyorum.
Öncelikle, güçlü bir tarihsel-toplumsal geleneği olan ve bu minvalde Osmanlı döneminden başlayıp yeni Türkiye Cumhuriyeti ile devam eden vakıflar konusunun yeni bir kanunla düzenlenmesi
son derece önemli ve gerekli bir reformdur. Gerek Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ve her kesimin, kültürel gelişimini ve kültürel yönden üretimini desteklemesi hasebiyle, gerek ülkemizin tam demokratikleşmesi sürecinde mutlak ihtiyacı olan güçlü bir sivil toplumun
önemli bir bileşeni olması açısından ve son olarak da tek tipliliği esas alan bir ulus sürecinden demokratik ve çok kültürlü bir uluslaşma dönemini esas almamızdan dolayı, vakıfların yasal olarak yeniden düzenlenmesini zaruri bir husus olarak değerlendirmekteyiz. Ayrıca, şimdiye kadar bu konuda
yapılması acil olarak gerekli olan söz konusu reformun yapılmaması ve ertelenmesinin, siyasal kültürümüze ve iç barışımıza verdiği tahribatları gelecek yıllarda daha kapsamlı olarak görülecektir.

Yeni bir anayasal süreç ile tam demokratikleşmesini öngördüğümüz ülkemiz açısından, yeni Vakıflar Kanunu, özellikle kültürel çeşitliliğimizi koruması ve güçlendirmesi bağlamında etnik ve
inançsal zenginliğimizi koruyacak temel bir kanun olmalıdır. Mevcut Anayasamızla çelişki arz edebilecek ve veto gerekçesinde de belirtilen hususlar, yeni yapılacak Anayasamızın dibacesinde ve ilgili maddelerinde, farklılıkların zenginliğimiz olduğu ve bir arada yaşamanın erdemlerinin altı çizilmek suretiyle, hukuki mevzuatımız açısından bir sorun olmaktan çıkacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluş belgelerinde ve yapılan uluslararası antlaşmalarda azınlık olarak tanımlanmayan dinsel ve etnik grupların, vakıflar aracılığıyla kendi kültürel gelişimlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Bu yeni
Kanun, Lozan Antlaşmasının azınlıklar konusundaki maddelerini hayata geçirecek bir kanun olup
kendisiyle zıtlaşmadığı ve aksi değerlendirmelerin Lozan Antlaşmasını milliyetçilik zihniyetiyle ele
aldığını belirtmemiz gerekir.

AİHM’nde azınlık vakıflarına devlet tarafından el konulması ve akabinde bu malların üçüncü
kişilere satılması konusunu dava eden birçok dosya bulunmaktadır. Yeni kanunla bu gerekçelerin ortadan kaldırılması ve bu vakıfların uğramış oldukları zararların tazmin edilmesi sağlanmalıdır. Maalesef birçok kesimin bu konuda beklediği düzenlemeler, mevcut tasarıda bulunmamaktadır. Böyle
olması durumunda, AİHM’nde ülkemiz aleyhine mahkûmiyetle sonuçlanabilecek bir çok dava olacaktır ve siyasi tesirleri iç barışımızı zedelemeye devam edebilecektir. Bu açıdan, mevcut tasarının
tazminat ve malların iadesi yollarını açması oldukça önemlidir. Zira mazbut ve cemaat vakıflarına ilişkin, önceki uygulamalardan kalmış olan anti-demokratik yaklaşımların kaldırılması ve bu uygulamaların yol açtığı ihlallerin tazmin edilmesi, ancak bu temel Kanun tasarısıyla mümkün olacaktır.
Bununla birlikte, tasarıda yer alan ve vakıfların uluslararası faaliyetleri, mülkiyet konuları ve vakıf seçimleri ile ilgili hususlar yeniden değerlendirilerek, milliyetçi yaklaşımlardan uzaklaştırılıp demokratik teamüller çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.

Sonuç olarak, yeni Vakıflar Kanunu, şimdiye kadar ertelenmiş olması göz önünde bulundurularak ve 1974 uygulamalarının neden olduğu zararların tazmini düşünülerek gözden geçirilmeli ve
yukarıda belirtmiş olduğum hususlara paralel olarak yenilenmelidir. Bu şekilde yapılması halinde, ülkemiz için oldukça önemli bir temel kanun olacaktır.
Ayla Akat Ata
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ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ MADDELERÝ GEREÐÝNCE CUMHURBAÞKANINCA
BÝR DAHA GÖRÜÞÜLMEK ÜZERE GERÝ GÖNDERÝLEN KANUN
VAKIFLAR KANUNU
Kanun No. 5555

BÝRÝNCÝ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanýmlar

Kabul Tarihi : 9/11/2006

Amaç
MADDE 1- Bu Kanun; vakýflarýn yönetimi, faaliyetleri ve denetimine, yurt içi ve yurt dýþýndaki taþýnýr ve taþýnmaz vakýf kültür varlýklarýnýn tescili, muhafazasý, onarýmý ve yaþatýlmasýna, vakýf
varlýklarýnýn ekonomik þekilde iþletilmesi ve deðerlendirilmesinin saðlanmasýna iliþkin usûl ve esaslarýn belirlenmesi; Vakýflar Genel Müdürlüðünün kuruluþu ile Genel Müdürlüðün teþkilât, görev, yetki ve sorumluluklarýnýn düzenlenmesi amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Kapsam
MADDE 2- Bu Kanun; mazbut, mülhak ve yeni vakýflar, cemaat ve esnaf vakýflarý ile Vakýflar
Genel Müdürlüðünü kapsar.
Bu Kanunun uygulanmasýnda milletlerarasý mütekabiliyet ilkesi saklýdýr.
Tanýmlar
MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasýnda;
Genel Müdürlük veya Denetim Makamý: Vakýflar Genel Müdürlüðünü,
Genel Müdür: Vakýflar Genel Müdürünü,
Meclis: Vakýflar Meclisini,
Vakýflar: Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakýflarý ile yeni vakýflarý,
Vakfiye: Mazbut, mülhak ve cemaat vakýflarýnýn malvarlýðýný, vakýf þartlarýný ve vakfedenin isteklerini içeren belgeleri,
1936 Beyannamesi: Cemaat vakýflarýnýn 2762 sayýlý Vakýflar Kanunu gereðince verdikleri beyannameyi,
Vakýf senedi: Mülga 743 sayýlý Türk Kanunu Medenisi ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayýlý Türk
Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakýflarýn, malvarlýðýný ve vakýf þartlarýný içeren belgeyi,
Mazbut vakýf: Bu Kanun uyarýnca Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakýflar ile
mülga 743 sayýlý Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuþ ve 2762 sayýlý Vakýflar Kanunu gereðince Vakýflar Genel Müdürlüðünce yönetilen vakýflarý,
Mülhak vakýf: Mülga 743 sayýlý Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuþ
ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere þart edilmiþ vakýflarý,
Cemaat vakfý: Vakfiyeleri olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn 2762 sayýlý Vakýflar Kanunu gereðince tüzel kiþilik kazanmýþ, mensuplarý Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan Türkiye'deki gayrimüslim
cemaatlere ait vakýflarý,
Esnaf vakfý: 2762 sayýlý Vakýflar Kanununun yürürlüðünden önce kurulmuþ ve esnafýn seçtiði
yönetim kurulu tarafýndan yönetilen vakýflarý,
Yeni vakýf: Mülga 743 sayýlý Türk Kanunu Medenisi ile 4721 sayýlý Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakýflarý,
Þube: Vakýf faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yeni vakfa baðlý olarak açýlan, tüzel kiþiliði olmayan ve bünyesinde organlarý bulunan alt birimi,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 98)

– 35 –

Temsilcilik: Vakýf faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yeni vakfa baðlý olarak açýlan, tüzel kiþiliði ve bünyesinde organlarý bulunmayan alt birimi,
Vakýf yönetimi: Mülhak, cemaat ve esnaf vakýflarý ile yeni vakýflarda; vakfiye, 1936 Beyannamesi, vakýf senedi, 4721 sayýlý Türk Medenî Kanunu ve bu Kanuna göre vakfý yönetmeye ve temsile yetkili organý,
Vakýf yöneticisi: Mülhak, cemaat ve esnaf vakýflarý ile yeni vakýflarda; vakfiye, 1936 Beyannamesi, vakýf senedi, 4721 sayýlý Türk Medenî Kanunu ve bu Kanuna göre vakfý yönetmeye ve temsile yetkili kiþi veya yetkili organlarda görev alan kiþileri,
Hayrat: Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakýflarý ile yeni vakýflarýn, doðrudan toplumun istifadesine bedelsiz olarak sunduklarý mal veya hizmetleri,
Akar: Vakýf amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gelir getirici þekilde deðerlendirilmesi zorunlu olan taþýnýr ve taþýnmazlarý,
Mukataalý vakýf: Zemini vakfa, üzerindeki yapý ve aðaçlar tasarruf edene ait olan ve kirasý yýllýk olarak alýnan vakýf taþýnmazlarýný,
Ýcareteynli vakýf: Deðerine yakýn peþin ücret ve ayrýca yýllýk kira alýnmak suretiyle süresiz olarak kiralanan vakýf taþýnmazlarýný,
Taviz bedeli: Mukataalý ve icareteynli taþýnmazlarýn serbest tasarrufa terki için alýnan bedeli,
Galle fazlasý: Mazbut ve mülhak vakýflarda, vakfýn hayrat ve akarlarýnýn onarýmý ile vakfiyelerindeki hayrat hizmetlerin ifasýndan sonra kalan miktarý,
Ýntifa hakký: Mazbut ve mülhak vakýflarda, vakfiyelerindeki þartlara göre ilgililere býrakýlmýþ galle fazlalarý ve haklarý,
ifade eder.
ÝKÝNCÝ KISIM
Vakýflarla Ýlgili Hükümler
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Tüzel Kiþilik, Ehliyet, Yönetim, Temsil
Tüzel kiþilik
MADDE 4- Vakýflar, özel hukuk tüzel kiþiliðine sahiptir.
Yeni vakýflarýn kuruluþu, mal varlýðý, þube ve temsilcilikleri
MADDE 5- Yeni vakýflar; Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulur ve faaliyet gösterirler.
Yeni vakýflarýn kuruluþunda gayesini gerçekleþtirecek asgarî mal varlýðý miktarý, mahkemesince belirlenir.
Yeni vakýflar, vakýf senetlerinde yazýlý amaçlarýný gerçekleþtirmek üzere Genel Müdürlüðe beyanda bulunmak þartýyla þube ve temsilcilik açabilirler. Beyannamenin düzenlenmesine iliþkin usûl
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Yabancýlar, Türkiye'de, hukukî ve fiilî mütekabiliyet esasýna göre yeni vakýf kurabilirler.
Yönetim ve temsil þekli
MADDE 6- Mazbut vakýflar, Genel Müdürlük tarafýndan yönetilir ve temsil edilir.
Mülhak vakýflar, Anayasaya aykýrýlýk teþkil etmeyen vakfiye þartlarýna göre Meclis tarafýndan
atanacak yöneticiler eliyle yönetilir ve temsil edilir. Vakýf yöneticileri kendilerine yardýmcý tayin
edebilirler. Mülhak vakýf yöneticilerinde aranacak þartlar ile yardýmcýlarýnýn nitelikleri yönetmelikle düzenlenir. Vakfiyedeki þartlarý taþýmamalarý nedeniyle kendilerine yöneticilik verilemeyenler bu
þartlarý elde edinceye, küçükler ile kýsýtlýlar fiil ehliyetlerini kazanýncaya ve boþ kalan yöneticilik yenisine verilinceye kadar, vakýf iþleri Genel Müdürlükçe temsilen yürütülür.
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Cemaat vakýflarýnýn yöneticileri mensuplarýnca kendi aralarýndan seçilir. Vakýf yöneticilerinin seçim usûl ve esaslarý yönetmelikle düzenlenir.
Esnaf vakýflarý, mülhak vakýflarýn tabi olduðu hükümlere tabidir. Bu vakýflar, esnafýn seçtiði
yönetim kurulu tarafýndan yönetilir.
Yeni vakýflarýn yönetim organý vakýf senedine göre oluþturulur ve bu vakýflarýn yönetim organlarýnda görev alanlarýn çoðunluðunun, Türkiye'de yerleþik bulunmasý gerekir.
Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakýflar
MADDE 7- On yýl süreyle yönetici atanamayan veya yönetim organý oluþturulamayan mülhak
vakýflar, mahkeme kararýyla Genel Müdürlükçe yönetilir ve temsil edilir.
Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce mazbut vakýflar arasýna alýnan vakýflarla, bu Kanuna
göre mazbut vakýflar arasýna alýnan vakýflara bir daha yönetici seçimi ve atamasý yapýlamaz.
Ýlgililerin vakfiye þartlarýna göre intifa haklarý saklýdýr.
Yeni vakýf organlarýnýn tamamlanmasý
MADDE 8- Yeni vakýflarýn organlarýnda ölüm, istifa ya da herhangi bir nedenle eksilme olduðu takdirde; vakýf senedindeki hükümlere göre, hüküm bulunmamasý halinde vakýf senedi deðiþikliðine yetkili organýn, bunun bulunmamasý halinde ise icraya yetkili organýn kararý ve Genel
Müdürlüðün görüþü alýnarak mahkemece yenisi seçilir.
Vakýf yöneticisi olamayacaklar
MADDE 9- Vakýflarda; hýrsýzlýk, nitelikli hýrsýzlýk, yaðma, nitelikli yaðma, dolandýrýcýlýk, nitelikli dolandýrýcýlýk, zimmet, rüþvet, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karýþtýrma, edimin ifasýna fesat karýþtýrma, güveni kötüye kullanma, kaçakçýlýk suçlarý ile Devletin güvenliðine karþý iþlenen
suçlarýn birinden mahkûm olanlar yönetici olamazlar.
Vakýf yöneticisi seçildikten sonra yukarýdaki suçlardan mahkûm olanlarýn yöneticiliði sona erer.
Vakýf yöneticilerinin sorumluluklarý ve görevden alýnmasý
MADDE 10- Vakýf yöneticileri; vakfýn amacýna ve yürürlükteki mevzuata uymak zorundadýr.
Birinci fýkrada belirtilen zorunluluða uymayanlar ile;
a) Vakfýn amacý doðrultusunda faaliyette bulunmayan,
b) Vakfýn mallarýný ve gelirlerini amaçlarýna uygun olarak kullanmayan,
c) Aðýr ihmal ve kasýtlý fiilleriyle vakfý zarara uðratan,
d) Denetim Makamýnca tespit edilen noksanlýk ve yanlýþlýklarý verilen süre içerisinde tamamlamayan, düzeltmeyen veya aykýrý iþlemlere devam eden,
e) Medeni haklarý kullanma ehliyetini kaybeden veya görevini sürekli olarak yapmasýna engel
teþkil edecek hastalýða veya maluliyete yakalanan,
f) Bu Kanunun 11 inci maddesi uyarýnca iki defa idarî para cezasý alan,
vakýf yöneticileri, Meclisin vereceði karara dayalý olarak Denetim Makamýnýn baþvurusu üzerine vakfýn yerleþim yeri asliye hukuk mahkemesince görevlerinden alýnabilir. Telafisi imkânsýz sonuçlar doðurabilecek hallerde dava sonuçlanýncaya kadar, Meclis kararý üzerine Denetim Makamýnca,
vakýf yönetiminin geçici olarak görevden uzaklaþtýrýlmasý ve kayyýmca yönetilmesi ihtiyati tedbir
olarak mahkemeden talep edilir.
Görevinden alýnan vakýf yöneticileri Meclis üyesi olamaz ve beþ yýl süreyle ayný vakfýn yönetim ve denetim organýnda görev alamazlar. Ayrýca ikinci fýkranýn (c), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen
nedenlerle görevinden alýnan vakýf yöneticileri baþka bir vakfýn yöneticisi ise o görevinden de alýnmýþ sayýlýr ve beþ yýl süreyle hiçbir vakfýn yönetim ve denetim organýnda görev alamazlar.
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Vakýf yönetiminde yer alan kiþiler ile vakýf çalýþanlarý kusurlu fiilleri nedeniyle vakfa verdikleri zararlardan sorumludurlar.
Vakýf yöneticileri mahkeme kararý olmaksýzýn görevlerinden uzaklaþtýrýlamazlar.
Ýdarî para cezasý
MADDE 11- Genel Müdürlükçe yapýlan tebligata raðmen, bu Kanun uyarýnca istenen beyanname, bilgi ve belgeleri zamanýnda vermeyen, organlarýn vakfiye veya vakýf senedine aykýrý olarak
toplanmasýna sebebiyet veren veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunan vakýf yönetimine Genel Müdürlükçe her bir eylem için beþyüz Türk Lirasý idarî para cezasý verilir. Ýdarî para cezalarýna karþý teblið tarihinden itibaren onbeþ gün içinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu
hükümlerine göre kanun yoluna baþvurulabilir.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Vakýf Mallarý ve Faaliyetleri
Vakýflarýn mal edinmesi, akar cinsinden olan mallarýn deðiþtirilmesi
MADDE 12- Vakýflar; mal edinebilirler, mallarý üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler.
Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait akar mallar ile haklarýn daha yararlý olanlarý ile deðiþtirilmesine, paraya çevrilmesine veya deðerlendirilmesine Meclis yetkilidir.
Mülhak, cemaat, esnaf vakýflarý ile yeni vakýflara, baþlangýçta özgülenen mal ve haklar, vakýf yönetiminin baþvurusu üzerine, haklý kýlan sebepler varsa, Denetim Makamýnýn görüþü alýnarak mahkeme kararý ile sonradan iktisap ettikleri mal ve haklarý ise baðýmsýz ekspertiz kuruluþlarýnca
düzenlenecek rapora dayalý olarak vakýf yetkili organýnýn kararý ile daha yararlý olanlarý ile deðiþtirilebilir veya paraya çevrilebilir.
Vakýf yöneticileri, iktisap ettikleri veya deðiþtirdikleri taþýnmaz mallarý tapuya tescil tarihinden
itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüðe bildirirler.
Kurucularýnýn çoðunluðu yabancý uyruklu olan vakýflarýn, taþýnmaz mal edinmeleri hakkýnda,
22/12/1934 tarihli ve 2644 sayýlý Tapu Kanununun 35 inci maddesi uygulanýr.
Taþýnmazlarýn vakýflarý adýna tescili
MADDE 13- Mazbut vakýflarýn tescil görmemiþ hayrat taþýnmazlarý, Genel Müdürlüðün isteði
üzerine tapu idaresince vakýflarý adýna tescil edilir.
Mazbut ve mülhak vakýflara ait akar taþýnmazlarýn satýþ ve taviz bedelleri ile satýn alýnacak,
trampa ile edinilecek veya yeniden yaptýrýlacak taþýnmazlar, vakýflarý adýna hisseleri oranýnda tapuya tescil ettirilerek kayýtlara iþlenir.
Amaç ve iþlev deðiþikliði
MADDE 14- Vakýflarýn, vakfiyelerindeki þartlarýn yerine getirilmesine fiilen veya hukuken
imkân kalmamasý halinde; vakfedenin iradesine aykýrý olmamak kaydýyla mazbut vakýflarda Genel
Müdürlüðün; mülhak, cemaat ve esnaf vakýflarýnda, vakýf yöneticilerinin teklifi üzerine bu þartlarý deðiþtirmeye; hayýr þartlarýndaki parasal deðerleri güncel vakýf gelirlerine uyarlamaya Meclis yetkilidir.
Hayrat taþýnmazlarýn nitelikleri ve deðerlendirilmesi
MADDE 15- Vakýflarýn hayrat taþýnmazlarý haczedilemez, rehnedilemez, bu taþýnmazlarda mülkiyet ve irtifak hakký için kazandýrýcý zamanaþýmý iþlemez.
Genel Müdürlüðe, mazbut ve mülhak vakýflara ait olup, tahsis edildikleri amaca göre kullanýlmalarý kanunlara veya kamu düzenine aykýrý yahut tahsis amacýna uygunluðunu kaybetmiþ, kýsmen
veya tamamen hayrat olarak kullanýlmasý mümkün olmayan taþýnmazlar; mazbut vakýflarda Meclis
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kararý ile mülhak vakýflarda vakýf yöneticisinin talebi üzerine Meclis kararý ile gayece ayný veya en
yakýn baþka bir hayrata dönüþtürülebilir, akara devredilebilir veya paraya çevrilebilir. Bu paralar ayný surette diðer bir hayrata tahsis olunur. Ayný vakýf içerisindeki dönüþtürme veya devirlerde bedel
ödenmez.
Hayrat taþýnmazlarýn tahsisi
MADDE 16- Mazbut vakýflara ait hayrat taþýnmazlara, Genel Müdürlük tarafýndan öncelikle
vakfiyeleri doðrultusunda iþlev verilir. Genel Müdürlükçe deðerlendirilemeyen veya iþlev verilemeyen hayrat taþýnmazlar; fiilen asli niteliðine uygun olarak kullanýlýncaya kadar kiraya verilebilir.
Bu hayrat taþýnmazlar; Genel Müdürlükçe iþlev verilmek amacýyla, vakfiyesinde yazýlý hizmetlerde kullanýlmak üzere Genel Müdürlüðün denetiminde onarým ve restorasyon karþýlýðý kamu kurum
ve kuruluþlarýna, benzer amaçlý vakýflara veya kamu yararýna çalýþan derneklere tahsis edilebilir.
Mülhak vakfa ait hayrat taþýnmazýn tahsisinde Genel Müdürlük görüþü alýnýr.
Tahsis edilen taþýnmaz; ticari bir faaliyette kullanýlamaz, tahsise aykýrý kullanýmýn tespiti halinde Genel Müdürlüðün talebi üzerine taþýnmaz, bulunduðu yerin mülki amirliðince tahliye edilir.
Cemaat vakýflarýna ait, kýsmen veya tamamen hayrat olarak kullanýlmayan taþýnmazlar, vakýf
yönetiminin talebi halinde Meclis kararýyla; ayný cemaate ait baþka bir vakfa tahsis edilebilir veya
vakfýn akarýna dönüþtürülebilir.
Taþýnmazlarýn vakfýna dönmesi
MADDE 17- Tasarruf edenlerin veya maliklerin mirasçý býrakmadan ölümleri, kaybolmalarý,
terk veya mübadil gibi durumlara düþmeleri halinde icareteynli ve mukataalý taþýnmaz mallarýn mülkiyeti vakfý adýna tescil edilir.
Taviz bedeli
MADDE 18- Tapu kayýtlarýnda, icareteyn ve mukataalý vakýf þerhi bulunan gerçek ve tüzel kiþilerin mülkiyetinde veya tasarrufundaki taþýnmazlar, iþlem tarihindeki emlak vergisi deðerinin yüzde onu oranýnda taviz bedeli alýnarak serbest tasarrufa terk edilir. Ancak miri arazilerden mukataalý
hayrata tahsis edilmeyenler ile aþar ve rüsumu vakfedilen taþýnmazlar tavize tâbi deðildir.
Taviz bedelinin hesaplanmasýnda; ortaklýðýn giderilmesi veya cebri icra yoluyla satýlanlarda satýþ bedeli, kamulaþtýrmalarda ise kamulaþtýrma bedeli esas alýnýr.
Bu Kanun hükümleri gereðince taviz bedelinin tamamý vakfý adýna ödenmedikçe, taþýnmaz üzerindeki temliki tasarruflar tapu dairelerince tescil olunmaz.
Vakýf þerhleri ile ilgili olarak, diðer kanunlarda yer alan zamanaþýmý ve hak düþürücü sürelere
iliþkin hükümler uygulanmaz.
Taviz bedelinin tahsil þekli
MADDE 19- Taviz bedelleri, yapýlacak tebligat üzerine altmýþ gün içerisinde peþin olarak ödenebileceði gibi eþdeðer bir taþýnmazla takas edilebilir veya yarýsý peþin, kalaný bir yýlda beþ eþit taksitte ödenebilir. Taksitlendirme halinde, taþýnmaza birinci derece ve birinci sýrada ipotek konulur.
Taksitlerden birinin zamanýnda ödenmemesi halinde geri kalan taksitlerin tamamý muaccel olur.
Genel Müdürlükçe tahakkuk ettirilen taviz bedelleri, yapýlacak tebligata raðmen ödenmediði
takdirde 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun hükümlerine göre gecikme
zammý ile birlikte tahsil edilerek vakfý adýna gelir kaydedilir.
Kira süresi
MADDE 20- Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait taþýnmazlarýn kira süresi azami üç yýldýr. Ancak onarým veya inþa karþýlýðý kiralamalarda; onarým ve inþa bedeli göz önüne alýnarak kira
süresi Genel Müdürün onayý ile yirmi yýla, Meclis kararý ile kýrk dokuz yýla kadar tespit edilebilir.
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Genel Müdürlüðe veya mazbut vakýflara ait onarýmý planlanan vakýf kültür varlýklarý ile yatýrým
yapýlacak taþýnmazlar; kira süresinin bitiminden bir ay önce bildirim yapýlmak kaydýyla, hiçbir hüküm ve karara baðlý olmaksýzýn Genel Müdürlüðün talebi üzerine kira süresi sonunda mülki amirlikçe tahliye edilir.
Vakýf ormanlarý
MADDE 21- Özel vakýf ormanlarý kurulabilir.
Vakýf kültür varlýklarýnýn korunmasý ve imar uygulamalarýnýn bildirilmesi
MADDE 22- Kamu kurum ve kuruluþlarý, koruma imar planlarýný düzenlerken vakýf kültür varlýklarýyla ilgili hususlarda Genel Müdürlüðün görüþünü almak zorundadýrlar.
Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait taþýnmaz mallarla ilgili olarak belediyeler ile diðer
kamu kurum ve kuruluþlarýnca yapýlan uygulama imar ve parselasyon planlarýnýn, askýya çýkarýlmadan önce ilgili idareler tarafýndan Genel Müdürlüðe bildirilmesi zorunludur.
Mazbut vakýf taþýnmazlarýnda akar niteliðini koruyacak þekilde imar düzenlemesi yapýlýr.
Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait olup uygulama imar planlarýnda okul, hastane veya
spor alanlarýnda kalan taþýnmazlar; ilgili kurumlar tarafýndan, imar planýnýn tasdik tarihinden itibaren iki yýl içerisinde kamulaþtýrýlmadýðý takdirde ilgili bakanlýðýn görüþü alýnarak Genel Müdürlükçe özel okul, özel hastane veya özel spor tesisi olarak deðerlendirilebilir.
Zilyetlik yoluyla kazaným
MADDE 23- Vakýflarýn mallarý üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz.
Sigorta
MADDE 24- Kiraya verilen veya tahsis edilen mazbut vakýf taþýnmaz mallarýn, yangýn, hýrsýzlýk ve doðal afetlere karþý, kullananlarý tarafýndan Genel Müdürlük adýna sigortalanmasý zorunludur.
Uluslararasý faaliyet
MADDE 25- Vakýflar; vakýf senetlerinde yer almak kaydýyla, amaç veya faaliyetleri doðrultusunda, uluslararasý faaliyet ve iþbirliðinde bulunabilirler, yurt dýþýnda þube ve temsilcilik açabilirler,
üst kuruluþlar kurabilirler ve yurt dýþýnda kurulmuþ kuruluþlara üye olabilirler.
Vakýflar; yurt içi ve yurt dýþýndaki kiþi, kurum ve kuruluþlardan ayni ve nakdi baðýþ ve yardým
alabilirler, yurt içi ve yurt dýþýndaki benzer amaçlý vakýf ve derneklere ayni ve nakdi baðýþ ve yardýmda bulunabilirler. Nakdi yardýmlarýn yurt dýþýndan alýnmasý veya yurt dýþýna yapýlmasý banka aracýlýðý ile olur ve sonuç Genel Müdürlüðe bildirilir. Bildirimin þekli ve içeriði yönetmelikle düzenlenir.
Ýktisadî iþletme ve þirket kurulmasý
MADDE 26- Vakýflar; amacýný gerçekleþtirmeye yardýmcý olmak ve vakfa gelir temin etmek
amacýyla, Genel Müdürlüðe bilgi vermek þartýyla iktisadî iþletme ve þirket kurabilir, kurulmuþ þirketlere ortak olabilirler.
Genel Müdürlük; Bakanlar Kurulu kararýyla Genel Müdürlük ve mazbut vakýflarýn gelirleri ve
akar mallarý ile iktisadî iþletme veya þirket kurmaya yetkilidir. Þirket hisseleri ve haklarýn daha yararlý olanlarý ile deðiþtirilmesi, paraya çevrilmesi, deðerlendirilmesi ve bunlara baðlý her türlü hakkýn
kullanýlmasý ile ortaklýk paylarýna baðlý haklarýn kullanýlmasý Genel Müdürlük tarafýndan yürütülür.
Sona eren veya daðýtýlan yeni vakýflarýn mal ve haklarý
MADDE 27- Sona eren yeni vakýflarýn borçlarýnýn tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar; vakýf senedinde yazýlý hükümlere göre, senetlerinde özel bir hüküm bulunmayanlarda ise Genel Müdürlüðün görüþü alýnarak mahkeme kararýyla benzer amaçlý bir vakfa; daðýtýlan yeni vakýflarýn
borçlarýnýn tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar ise Genel Müdürlüðe intikal eder.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vakýf Kültür ve Tabiat Varlýklarý
Vakýf kültür varlýklarýnýn tespiti, tescili ve yaþatýlmasý
MADDE 28- Vakýflara ait yurt içi ve yurt dýþýndaki taþýnýr ve taþýnmaz vakýf kültür varlýklarýnýn tespiti, envanterinin çýkarýlmasý, tescili, Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait olanlarýn korunmasý, mülkiyeti el deðiþtirmiþ vakýf kültür varlýklarý ile koruma alanlarýnýn kamulaþtýrýlmasý,
deðerlendirilmesi, onarýmý, restorasyonu ve gerektiðinde yeniden inþasý Genel Müdürlükçe yürütülür.
Sermayesinin yüzde ellisinden fazlasý Genel Müdürlüðe veya mazbut vakýflara ait iþletme ve iþtiraklerin; Kurumlar Vergisi matrahýnýn yüzde onu, yeterli geliri bulunmayan mazbut vakýflara ait
vakýf kültür varlýklarýnýn onarýmýnda kullanýlmak üzere Genel Müdürlüðe aktarýlýr.
Yeterli geliri bulunmayan mazbut vakýflara ait vakýf kültür varlýðý niteliðindeki taþýnmazlarýn,
benzer amaçlý mazbut vakýflarýn gelirleriyle korunmasýna ve yaþatýlmasýna Meclis yetkilidir.
Vakýf kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasý
MADDE 29- Vakýflara ait taþýnýr ve taþýnmaz kültür ve tabiat varlýklarý; Genel Müdürlük, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile kullananlarý tarafýndan korunur.
Vakýf kültür varlýklarýnýn devri
MADDE 30- Vakýf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kiþiliðinin mülkiyetine geçmiþ vakýf kültür varlýklarý mazbut vakfýna devrolunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Vakýflarýn Muhasebesi ve Denetimi
Vakýf muhasebesi
MADDE 31- Vakýflar, muhasebe kayýtlarýný Genel Müdürlükçe belirlenecek usûl ve esaslar dahilinde tutmak zorundadýrlar. Tutulacak defter ve kayýtlar ile ilgili usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Mazbut vakýflarýn her birinin gelir ve giderleri ayrý ayrý takip edilir.
Vakýflar, varlýklarýný, ekonomik kural ve riskleri gözetmek suretiyle deðerlendirirler.
Beyanname verme yükümlülüðü
MADDE 32- Vakýf yönetimi; vakfýn yönetici veya yönetim kurulu üyeleri listesini, bir önceki
yýla ait faaliyet raporlarýný, bütçe ve bilançolarýný, gayrimenkullerini, malî tablolarýný ve bu tablolarýn uygun araçlarla yayýnlandýðýna dair belgeyi, iþletme ve iþtiraklerinin malî tablolarý ile yönetmelikle belirlenecek diðer bilgileri içeren beyannameyi her takvim yýlýnýn ilk altý ayý içerisinde Genel
Müdürlüðe verir.
Vakýflarýn denetimi
MADDE 33- Mülhak, cemaat, esnaf vakýflarý ile yeni vakýflarda iç denetim esastýr. Vakýf; organlarý tarafýndan denetlenebileceði gibi, baðýmsýz denetim kuruluþlarýna da denetim yaptýrabilir.
Vakýf yöneticileri, en az yýlda bir defa yapýlacak iç denetim raporlarý ile sonuçlarýný, rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde Genel Müdürlüðe bildirir.
Vakýflarýn amaca ve yasalara uygunluk denetimi ile iktisadî iþletmelerinin faaliyet ve mevzuata
uygunluk denetimi Genel Müdürlükçe yapýlýr.
Yönetim ve temsil masrafý
MADDE 34- Ýntifa hakkýna konu mazbut vakýflar ile Genel Müdürlük tarafýndan geçici olarak
yönetilen vakýflarýn yýllýk gayrisafi gelirlerinin yüzde yirmisi yönetim ve temsil masrafý olarak Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Vakýflar Genel Müdürlüðü, Vakýflar Meclisi, Genel Müdürlük Teþkilâtý ve Ýstihdam
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Vakýflar Genel Müdürlüðü
Vakýflar Genel Müdürlüðü
MADDE 35- Bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere, kamu tüzel kiþiliðini haiz Baþbakanlýða baðlý Vakýflar Genel Müdürlüðü kurulmuþtur.
Baþbakan, Genel Müdürlüðün yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüðü takdirde görevlendireceði Devlet Bakaný vasýtasýyla kullanabilir.
Vakýflar Genel Müdürlüðü, merkez ve taþra teþkilâtýndan oluþur.
Genel Müdürlüðün merkezi Ankara'dadýr.
Genel Müdürlüðün görevleri
MADDE 36- Genel Müdürlüðün görevleri þunlardýr:
a) Mazbut vakýflarýn vakfiyelerinde veya vakfiye yerine geçen hüccet, berat, ferman gibi belgelerinde yazýlý hayrî, sosyal, kültürel ve ekonomik þart ve hizmetleri yerine getirmek.
b) Vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en iyi þekilde yerine getirilebilmesini saðlamak amacýyla Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait paralar ile mallarý deðerlendirmek, daha fazla gelir getirici yatýrýmlara tahsis etmek.
c) Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait paralar ile iþletmeler kurma, kurulmuþ þirketlere iþtirak etme, bunlarýn sermaye artýþlarý hususlarýnda karar vermek.
d) Yurt içi ve yurt dýþýndaki vakýflara ait vakýf kültür varlýklarýný ihya etmek.
e) Mülhak, cemaat ve yeni vakýflar ile esnaf vakýflarýnýn denetimini yapmak.
f) Vakýflarla ilgili konularda; araþtýrma, geliþtirme, eðitim, kültür ve yayýn faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararasý koordinasyonu saðlamak.
g) Vakýf kültür varlýklarýndan oluþan koleksiyonlar meydana getirmek; müze, kütüphane ve kültür merkezleri kurmak.
h) Bu Kanun ve diðer kanunlar ile Genel Müdürlüðe verilen görevleri yapmak.
Genel Müdürlük, vakýflara iliþkin görevlerle ilgili olarak diðer kurum ve kuruluþlarla iþbirliði
içerisinde çalýþýr ve koordinasyonun saðlanmasý hususunda gerekli tedbirleri alýr. Genel Müdürlük gerektiðinde ihtiyaç duyulan konuyla sýnýrlý olmak üzere 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununa tâbi olmaksýzýn uzman kiþi, kurum ve kuruluþlardan danýþmanlýk ve hukukî mütalaa þeklinde hizmet satýn
alabilir.
Genel Müdürlüðün denetimi
MADDE 37- Genel Müdürlüðün denetimi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayýlý Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde yapýlýr.
Genel Müdürlüðün bütçesi
MADDE 38- Genel Müdürlüðün bütçesi; 5018 sayýlý Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
çerçevesinde hazýrlanýr. Bütçe, Meclisin uygun görüþünden sonra süresi içerisinde ilgili mercilere
sunulur.
Gelir fazlalarý ertesi yýla devreder.
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Genel Müdürlüðün gelirleri
MADDE 39- Genel Müdürlüðün gelirleri þunlardýr:
a) Kira gelirleri.
b) Ýþletme kârlarý.
c) Ýþtirak gelirleri.
d) Yönetim ve temsil paylarý.
e) Mazbut vakýflara ait taþýnmazlarýn satýþýndan elde edilecek gelirler.
f) Taviz bedelleri.
g) Genel Müdürlüðe ait taþýnmazlarýn satýþýndan elde edilecek gelirler.
h) Þartlý baðýþlar.
ý) Þartsýz baðýþlar.
j) Diðer gelirler.
Bazý gelirler ile baðýþlarýn harcanmasý
MADDE 40- 39 uncu maddenin (e) ve (f) bentlerinde yer alan gelirler; ait olduðu vakfa taþýnmaz alýmýnda, vakfýn taþýnmazlarýnýn onarým ve yapýmýnda kullanýlýr. Ayrýca Meclis kararýyla gelir
getirici yatýrýmlarda, yurt içi ve yurt dýþýnda bulunan ve geliri kalmayan vakýflara ait vakýf kültür
varlýklarýnýn bakým ve onarýmlarýnda da kullanýlabilir.
Genel Müdürlüðe yapýlan þartlý baðýþlar, baðýþ yapanýn þartlarý doðrultusunda harcanýr.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Vakýflar Meclisi
Meclisin oluþumu
MADDE 41- Meclis, Genel Müdürlüðün en üst seviyedeki karar organýdýr.
Meclis; Genel Müdür, üç Genel Müdür yardýmcýsý ve I. Hukuk Müþaviri olmak üzere beþ, vakýf konusunda bilgi ve deneyim sahibi yükseköðrenim mezunlarý arasýndan Baþbakanýn teklifi üzerine ortak kararname ile atanacak beþ, yeni vakýflarca seçilecek üç, mülhak ve cemaat vakýflarýnca
seçilecek birer üye olmak üzere toplam onbeþ üyeden oluþur. Ayrýca yeni vakýflar üç, mülhak ve cemaat vakýflarý ise birer yedek üye seçer. Seçimler; yeni vakýflarda yönetim organýnýn, mülhak vakýflarda vakýf yöneticilerinin, cemaat vakýflarýnda yönetim kurullarýnýn seçeceði birer temsilcinin iþtiraki
ile Genel Müdürlüðün daveti üzerine ayrý ayrý yapýlýr.
Genel Müdür ayný zamanda Meclisin de baþkanýdýr.
Genel Müdür alýnan kararlarý yürütmeye yetkili ve görevlidir. Genel Müdürün çeþitli nedenlerle görevinde bulunmadýðý durumlarda Genel Müdüre vekâlet eden Meclis Baþkanlýðýna da vekâlet
eder.
Meclisin çalýþmasýna iliþkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Meclisin görevleri
MADDE 42- Bu Kanunun diðer maddeleri ile belirlenen görevlerinin yaný sýra, Meclis aþaðýdaki görevleri de yerine getirir:
a) Genel Müdürlüðe, mazbut ve mülhak vakýflara ait akar ve hayrat taþýnmazlarýn tahsis, satýþ
ve trampasýna yönelik tasarruflarla, kamulaþtýrmalarda kamu yararý kararýný vermek.
b) Genel Müdürlük ve iþletme müdürlüklerinin bütçelerini onaylamak.
c) Genel Müdürlük ve vakýflarla ilgili tüzük ve yönetmelik taslaklarýný karara baðlamak.
d) Genel Müdürlükçe gerek görülen hususlarý karara baðlamak.
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Meclis üyelerinin nitelikleri ve görev süresi
MADDE 43- Meclis üyelerinin; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu ile belirlenen Devlet memuru olma þartlarýný taþýmasý, ortak kararnameyle atanacak üyelerden; en az üçünün kamu kurum ve kuruluþlarýnda on yýldan fazla görev yapmýþ olmasý gerekir.
Kamu görevlisi olmayan Meclis üyeleri, görevleri ile ilgili olarak iþledikleri suçlar ve kendilerine karþý iþlenen suçlar yönünden kamu görevlisi sayýlýr.
Meclis üyelerinin görev süresi üç yýldýr. Genel Müdür, Genel Müdür yardýmcýlarý ve I. Hukuk
Müþavirinin, Meclis üyelikleri görev süreleriyle sýnýrlýdýr. Ancak, göreve engel bir hastalýk veya sakatlýk nedeniyle iþ görememeleri veya üyelik þartlarýný kaybetmeleri durumunda ortak kararnameyle atanmýþ üyelerin görevleri ortak kararnameyle, diðer üyelerin görevleri ise Genel Müdürün teklifi
ve Meclis kararý ile sona erer.
Memur veya diðer kamu görevlisi iken ortak kararnameyle Meclis üyeliðine atananlarýn Mecliste görev yaptýklarý sürece eski görevleriyle olan iliþikleri kesilir. Bu üyelerin; memuriyete giriþ
þartlarýný kaybetme dýþýndaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrýlma isteðinde bulunmasý veya görev sürelerinin dolmasý durumunda otuz gün içinde eski kurumlarýna baþvurmalarý halinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanýrlar. Bu durumda Genel Müdürlükte
geçirdikleri süreler atandýðý kurumda geçmiþ gibi deðerlendirilir. Akademik unvanlarýn kazanýlmasýna iliþkin hükümler saklý kalmak kaydýyla üniversitelerden gelen personel hakkýnda da ayný hükümler uygulanýr.
Meclis üyelerinin yenilenmesi ve huzur hakký
MADDE 44- Ortak kararnameyle atanan üyeliklerde herhangi bir sebeple boþalma olduðu takdirde otuz gün içerisinde 43 üncü madde doðrultusunda üç yýllýðýna yenisi atanýr.
Vakýflar tarafýndan seçilen üyelerden boþalma olmasý halinde kalan süreyi tamamlamak üzere sýrasýyla yedek üyeler görev alýr.
Uhdesinde kamu görevi bulunmayan Meclis üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her
toplantý günü için (3000) gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak
miktarda huzur hakký ödenir.
Meclisin toplantý þekli ve karar nisabý
MADDE 45- Meclis, Genel Müdürün çaðrýsý üzerine ayda en az iki defa, üye tam sayýsýnýn üçte ikisi ile toplanýr ve Meclis üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðuyla karar alýr. Meclis üyeleri çekimser
oy kullanamaz. Meclis üyeleri oy ve kararlarýndan sorumludur.
Meclis üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve kayýn hýsýmlarý ile evlatlýklarýný ilgilendiren toplantý ve oylamaya katýlamazlar.
Vakýflar, kendilerini ilgilendiren toplantýlarda, oy hakký olmaksýzýn bir yetkili ile temsil edilebilirler.
Meclis üyelerince uyulmasý gereken hususlar
MADDE 46- Meclis üyeleri, görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yýl
süre ile Genel Müdürlük ve ilgili kuruluþlarýna karþý doðrudan doðruya veya dolaylý olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.
Meclis üyeleri görevleri süresince edindikleri gizli bilgi ve belgeleri kanunen yetkili kýlýnan
mercilerden baþkasýna açýklayamaz, kendilerinin veya üçüncü þahýslarýn lehine veya aleyhine kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrýlmalarýndan sonra da devam eder.
Mazereti olmaksýzýn üst üste üç veya yýlda toplam on toplantýya katýlmayanlarýn üyeliði Meclis
kararý ile sona erer.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teþkilât

Merkez teþkilâtý
MADDE 47- Genel Müdürlüðün merkez teþkilatý; ana hizmet, danýþma ve denetim birimleri
ile yardýmcý hizmet birimlerinden oluþur.
Genel Müdürlüðün merkez teþkilâtý ekli (I) sayýlý cetvelde gösterilmiþtir.
Genel Müdür
MADDE 48- Genel Müdür, Genel Müdürlüðün en üst amiri olup Genel Müdürlüðü temsil eder.
Genel Müdür, Genel Müdürlük faaliyetlerini; vakfiye þartlarýna, kalkýnma planlarýna, yýllýk programlara ve mevzuata uygun olarak, görev alanýna giren konularda diðer kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içerisinde Baþbakana karþý sorumlu olarak yürütür.
Genel Müdür, merkez ve taþra teþkilâtýnýn faaliyetlerini, iþlemlerini ve hesaplarýný denetlemek
veya denetletmekle görevli ve yetkilidir.
Genel müdür yardýmcýlarý
MADDE 49- Genel Müdürlük ana hizmet birimleri, danýþma ve denetim birimleri ile yardýmcý
hizmet birimlerinin koordinasyonunda Genel Müdüre yardýmcý olmak üzere üç Genel Müdür yardýmcýsý atanabilir. Genel Müdür yardýmcýsý, Genel Müdür tarafýndan verilen görevleri yerine getirir.
Ana hizmet birimleri
MADDE 50- Genel Müdürlüðün ana hizmet birimleri þunlardýr:
a) Vakýf Hizmetleri Daire Baþkanlýðý.
b) Hayýr Hizmetleri Daire Baþkanlýðý.
c) Sanat Eserleri ve Yapý Ýþleri Daire Baþkanlýðý.
d) Yatýrým ve Emlak Daire Baþkanlýðý.
e) Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkanlýðý.
f) Kültür ve Tescil Daire Baþkanlýðý.
g) Dýþ Ýliþkiler Daire Baþkanlýðý.
Vakýf Hizmetleri Daire Baþkanlýðý
MADDE 51- Vakýf Hizmetleri Daire Baþkanlýðýnýn görevleri þunlardýr:
a) Mülhak, cemaat, esnaf ve yeni vakýflarla ilgili iþ ve iþlemleri yürütmek.
b) Ýdarî para cezasý ile ilgili iþlemleri yürütmek.
c) Genel Müdür tarafýndan verilen diðer benzer görevleri yapmak.
Hayýr Hizmetleri Daire Baþkanlýðý
MADDE 52- Hayýr Hizmetleri Daire Baþkanlýðýnýn görevleri þunlardýr:
a) Vakfiyelerde yer alan hayýr þart ve hizmetleri yerine getirmek.
b) Hayrat taþýnmaz mallarýn tahsis iþlemlerini yürütmek.
c) Vakfiyelerde yazýlý hayýr þart ve hizmetleri yerine getirmek üzere her seviyeden eðitimöðretim tesisleri, öðrenci yurtlarý saðlýk ve sosyal yardým kurumlarý, aþevleri gibi tesisler açmak, yönetimini saðlamak, öðrencilere eðitim yardýmý yapmak, ihtiyaç sahibi insanlara sosyal yardýmlarda
bulunmak, muhtaç ve engellilere aylýk baðlamak.
d) Sosyal yardým hizmeti veren kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapmak.
e) Uluslararasý kuruluþlarla iþbirliði yaparak sosyal politikalar ve sosyal yardým projeleri üretmek ve yürütmek.
f) Genel Müdür tarafýndan verilen diðer benzer görevleri yapmak.
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Sanat Eserleri ve Yapý Ýþleri Daire Baþkanlýðý
MADDE 53- Sanat Eserleri ve Yapý Ýþleri Daire Baþkanlýðýnýn görevleri þunlardýr:
a) Vakýf kültür varlýklarýnýn tespit ve envanterini yapmak ve belgelerini arþivlemek.
b) Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait vakýf kültür varlýklarýnýn röleve, restitüsyon, restorasyon ve diðer projeleri ile yýllýk ve beþ yýllýk onarým programlarýný hazýrlayarak veya hazýrlatarak
onarým ve restorasyonlarýný yapmak veya yaptýrmak, talep halinde kontrollük görevi Genel Müdürlükçe yürütülmek kaydýyla düzenlenecek protokol esaslarý dahilinde kamu kurum ve kuruluþlarý ile
gerçek ve tüzel kiþilere yaptýrmak.
c) Vakýf kültür varlýklarý birim fiyat analizlerini hazýrlamak, Genel Müdürce onaylandýktan sonra yayýnlanmasýný saðlamak.
d) Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait vakýf kültür varlýklarýnýn onarým ve restorasyon
projeleri ile ilgili gerekli iþlemleri yapmak ve hali hazýr durumlarýný röleve ve fotoðraflarla tespit etmek, gerektiðinde eser ile koruma alanlarýnýn kamulaþtýrma iþlemlerini yürütmek,
e) Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait vakýf kültür varlýklarýnýn onarýmý ile yeni yapýlarýn
inþa, onarým ve ihale iþlemlerini yürütmek.
f) Vakýf kültür varlýklarýnýn ve yeni yapýlarýn onarýmý için gerekli görülen malzemeleri satýn almak, þantiye kurmak ve þantiyeleri kontrol etmek.
g) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu ile ilgili iþlemleri yürütmek.
h) Genel Müdür tarafýndan verilen diðer benzer görevleri yapmak.
Yatýrým ve Emlak Daire Baþkanlýðý
MADDE 54- Yatýrým ve Emlak Daire Baþkanlýðýnýn görevleri þunlardýr:
a) Genel Müdürlüðe, mazbut, mülhak ve cemaat vakýflarýna ait taþýnmaz mallarýn envanterini çýkarmak, kütük kayýtlarýný tutmak.
b) Bu Kanun ve ilgili kanunlar uyarýnca vakfýna intikali gereken taþýnmaz mallarýn tespitini yaparak vakfý adýna tapuya tescilini saðlamak, vakýf kültür varlýklarýnýn mülkiyet ve tasarruf iþlemlerini yürütmek.
c) Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait taþýnmazlarýn; imar uygulama ve kadastro çalýþmalarýný takip etmek; kamulaþtýrma, kiralama, vakýf konut veya hizmet statüsüne alma, çýkarma iþlemlerini yürütmek; kiralama usûl ve esaslarýný belirlemek; kat karþýlýðý, yapým veya onarým karþýlýðý
kiralama modelleri ile deðerlendirilmelerini saðlamak; her türlü tecavüzden korunmalarý ile ilgili
tedbirleri almak; elde tutulmasýnda fayda görülmeyenlerin deðiþtirilmesi, satýlmasý ve gerekli görülen taþýnmazlarýn satýn alýnmasý iþlemlerini yürütmek.
d) Genel Müdürlüðe yapýlacak taþýnmaz mal baðýþ iþlemlerini yürütmek.
e) Tavize tâbi olan taþýnmaz mallarýn tespiti ile taviz bedellerinin tahsilini saðlamak.
f) Görev ve faaliyetlerinin gerektirdiði alt yapý çalýþmalarýný yapmak veya yaptýrmak.
g) Genel Müdür tarafýndan verilen diðer benzer görevleri yapmak.
Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkanlýðý
MADDE 55- Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkanlýðýnýn görevleri þunlardýr:
a) Mazbut vakýflarýn vakfiyelerinde yer alan saðlýk hayýr þartlarýnýn gerçekleþtirilmesi amacýyla; yataklý, ayakta, gezici saðlýk hizmeti vermek ve bu konuyla ilgili iþ ve iþlemleri yürütmek.
b) Saðlýk tesislerinin etkin ve verimli hizmet vermesine yönelik tedbirler almak.
c) Saðlýk hizmeti veren kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapmak.
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d) Gerektiðinde kamu kurum ve kuruluþlarý, sosyal güvenlik kurumlarý ve saðlýk branþýnda hizmet veren özel sigorta þirketleri ile anlaþma yapýlmasýný saðlamak.
e) Bezm-i Alem Valide Sultan Vakýf Gureba Hastanesinin vakfiye þartlarýna uygun, eðitim hastanesi olarak etkin ve verimli çalýþmasýný saðlamak.
f) Genel Müdür tarafýndan verilen diðer benzer görevleri yapmak.
Kültür ve Tescil Daire Baþkanlýðý
MADDE 56- Kültür ve Tescil Daire Baþkanlýðýnýn görevleri þunlardýr:
a) Genel Müdürlük arþivinde bulunan vakfiye, ferman, berat, hüccet ve benzeri belgelerin tercüme ve transkripsiyonunu yapmak, tasnif etmek ve arþivlemek.
b) Vakýflarýn merkezî sicil kayýtlarýný tutmak, kurulacak yeni vakýflarýn merkezî sicile tescilini
yapmak.
c) Devlet arþiv, kütüphane ve müzeleri ile gerçek ve tüzel kiþilerin elinde bulunan vakfiye ve benzeri belgeleri tespit ederek bunlarýn Genel Müdürlük arþivine intikalini saðlamak.
d) Tevliyet, intifa hakký, mazbutiyet, þart tebdili ile hayýr þartlarýnýn güncelleþtirilmesi gibi belgeleri sicile kaydederek arþivlemek.
e) Ýlmi araþtýrmalarýn güvenlik içinde yürütülmesini saðlamak.
f) Teberrukat eþyanýn en geç beþ yýlda bir sayýmýný yaptýrarak demirbaþ kayýtlarý ile mutabakatýný saðlamak.
g) Vakýflarla ilgili yayýn faaliyetlerinde bulunmak.
h) Vakýf müze, kütüphane ve kültür merkezlerini açmak, denetlemek.
ý) Yurt içi ve yurt dýþýndaki vakýf ve üst kuruluþlarýyla iþbirliði içerisinde bilimsel, kültürel ve
sosyal etkinlikler düzenlemek, projeler üretmek.
j) Arþivlerin kullanýlmasýný kolaylaþtýracak ve her tür ilmi çalýþmalar için fayda saðlayacak þekilde bir arþiv yönetim sistemi kurmak ve bu sistemin çalýþmasýný saðlamak.
k) Ulusal ve uluslararasý toplantýlar, konferans, panel, sempozyum, açýk oturum, sergi, fuar gibi etkinlikler düzenlemek.
l) Vakýflara ait taþýnýr kültür varlýklarýnýn korunmasý ve kaçakçýlýðýn önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve kaçýrýlan eserlerin iadesi ile ilgili iþlemleri yürütmek.
m) Genel Müdür tarafýndan verilen diðer benzer görevleri yapmak.
Dýþ Ýliþkiler Daire Baþkanlýðý
MADDE 57- Dýþ Ýliþkiler Daire Baþkanlýðýnýn görevleri þunlardýr:
a) Genel Müdürlüðün uluslararasý kuruluþlarla iliþki ve iþlemlerini yürütmek.
b) Vakýflarla ilgili uluslararasý alandaki geliþmeleri takip etmek.
c) Yurt dýþý vakýf emlak konularý ile ilgili iþlemleri yürütmek.
d) Genel Müdürlüðün Avrupa Birliði ile ilgili yapacaðý çalýþmalarý, diðer birimlerle koordinasyon saðlayarak yürütmek.
e) Genel Müdürlüðün görev alanýna giren konularda Türkiye'de düzenlenecek uluslararasý toplantýlarýn organizasyonunu yapmak ve buna iliþkin iþlemleri yürütmek.
f) Genel Müdür tarafýndan verilen diðer benzer görevleri yapmak.
Danýþma ve denetim birimleri
MADDE 58- Genel Müdürlüðün danýþma ve denetim birimleri þunlardýr:
a) Hukuk Müþavirliði.
b) Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý.
c) Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý.
d) Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði.
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Hukuk Müþavirliði
MADDE 59- Hukuk Müþavirliðinin görevleri þunlardýr:
a) Hukukî konular ile hukukî, malî ve cezaî sonuçlar doðuracak iþlemler hakkýnda görüþ bildirmek.
b) Baþbakanlýktan veya diðer kuruluþlardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarýlarýný
hukukî açýdan inceleyerek Genel Müdürlüðün görüþlerini belirlemek.
c) Genel Müdürlüðün menfaatlerini koruyucu, anlaþmazlýklarý önleyici hukukî tedbirleri zamanýnda almak, anlaþma ve sözleþmelerin bu esaslara uygun olarak yapýlmasýna yardýmcý olmak.
d) Genel Müdürlüðün taraf olduðu davalarda; gerekli bilgileri hazýrlamak ve Genel Müdürlüðü temsil etmek veya Genel Müdürlükçe hizmet satýn alma yoluyla temsil ettirilen davalarý takip ve
koordine etmek.
e) Genel Müdürlük ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri hukukî açýdan incelemek, gerektiðinde hazýrlamak ve gerekli görülecek deðiþiklikleri teklif etmek.
f) Genel Müdür tarafýndan verilen diðer benzer görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý
MADDE 60- Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý, Genel Müdürün emri veya onayý üzerine, Genel
Müdürlüðün merkez ve taþra kuruluþlarý ile ilgili olarak Genel Müdür adýna teftiþ, inceleme ve soruþturma iþlerini yürütür, ayrýca aþaðýdaki görevleri yapar:
a) Mülhak, cemaat, esnaf vakýflarý ile yeni vakýflarýn, vakfiye ve vakýf senedinde yazýlý þartlara, yürürlükteki mevzuata uygun yönetilip yönetilmediði, amacý doðrultusunda faaliyette bulunup
bulunmadýðý, mallarýnýn ve gelirlerinin vakfiye, 1936 Beyannamesi ve vakýf senedindeki þartlara uygun kullanýlýp kullanýlmadýðý hususlarýný incelemek, denetlemek ve rehberlik yapmak.
b) Vakýf ve iktisadî iþletmelerinin ve iþtiraklerinin denetleme ve inceleme iþlerini yürütmek.
c) Müfettiþlerin araþtýrma, inceleme ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporlarý Baþkanlýk
görüþü ile birlikte Genel Müdürlük makamýna sunmak.
d) Mülhak, cemaat, esnaf vakýflarý ile yeni vakýflarýn iç denetim raporlarý ile sonuçlarýný deðerlendirmek ve gerekli iþlemleri yürütmek.
e) Genel Müdür tarafýndan verilen diðer benzer görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulmasý durumunda Genel Müdürün onayý ile taþrada çalýþma gruplarý oluþturulabilir.
Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý ile çalýþma gruplarýnýn çalýþma usûl ve esaslarý yönetmelikle düzenlenir.
Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý
MADDE 61- Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðýnýn görevleri þunlardýr:
a) Ulusal kalkýnma strateji ve politikalarý, yýllýk program ve hükümet programý çerçevesinde
Genel Müdürlüðün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarýný belirlemek, amaçlarýný oluþturmak
üzere gerekli çalýþmalarý yapmak.
b) Genel Müdürlüðün görev alanýna giren konularda, performans ve kalite ölçütleri geliþtirmek
ve bu kapsamda verilecek diðer görevleri yerine getirmek.
c) Genel Müdürlüðün yönetimi ile hizmetlerin geliþtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
d) Genel Müdürlüðün görev alanýna giren konularda, hizmetleri etkileyecek dýþ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araþtýrmasý yapmak, hizmetlerin etkinliðini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araþtýrmalar yapmak.
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e) Yönetim bilgi sistemlerine iliþkin hizmetleri yerine getirmek.
f) 5018 sayýlý Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla malî hizmetler birimine verilen görevleri yürütmek.
g) Genel Müdürlüðün kefalet sandýðý iþlemlerini yürütmek.
h) Genel Müdürlüðün sýnai, ticari, zirai, turizm, saðlýk, eðitim, kültür, sosyal yardým ve diðer
alanlarda giriþeceði yatýrýmlarý planlamak, gerekli etüt ve projeleri hazýrlamak veya hazýrlatmak.
ý) Ýþletmelerin ekonomik kurallar içinde üretimlerini artýrýcý malî ve teknik etütler yapmak, iþletme ve iþtiraklere ait iþ ve iþlemleri yürütmek.
j) Mazbut vakýflara ait hesaplarý tutmak, intifa hakký iþlemlerini yürütmek.
k) Mülhak vakýflarýn yýllýk kesin hesaplarýný incelemek ve tasdik etmek.
l) Dýþ kaynaklý fonlara ulaþabilecek projelerin üretilmesini ve uygulamaya geçirilmesini saðlamak.
m) Genel Müdür tarafýndan verilecek diðer benzer görevleri yapmak.
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði
MADDE 62- Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliðinin görevleri þunlardýr:
a) Genel Müdürlüðün saydam bir yapýya kavuþturulmasý amacýyla, Genel Müdürlüðün kimliði,
misyonu, vizyonu, çalýþma alaný ve faaliyetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.
b) Genel Müdürlüðün çalýþmalarýna ve yürüttüðü projeler ile faaliyetlerine iliþkin kamuoyunun
bilgilendirilmesi amacýyla, görsel ve yazýlý basýn organlarýyla iletiþim kurmak, Genel Müdürlüðe iliþkin enformasyon niteliðindeki bilgileri derlemek, bunlarý Genel Müdürlük adýna haberleþtirerek
kitle iletiþim araçlarý kanalýyla kamuoyuna duyurulmasýný saðlamak.
c) Genel Müdürlük ile ilgili duyuru, bülten, bildiri, açýklama þeklinde derlenmiþ her türlü haberin medya planýný hazýrlayarak, bu planý uygulamak.
d) Genel Müdürlüðün kamuoyu nezdinde tanýtýmýnýn yapýlabilmesi amacýyla, çalýþmalarýnýn ve
kurumsal kimliðin tanýnmasý ve hatýrlanýr olmasýna yönelik reklam ve tanýtým stratejilerini belirlemek,
bunlarýn uygulamaya geçirilmesini saðlamak.
e) Genel Müdürlük adýna, tanýtým amacýyla, kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri
ve üniversiteler ile ortak organizasyonlar planlamak, yayýn faaliyetlerinde bulunmak, tanýtýcý broþür,
afiþ gibi görsel tanýtým araçlarý oluþturarak, bunlarýn hedeflenen kitlelere ulaþmasýný saðlamak.
f) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu çerçevesinde bilgi edinme hakkýný kullanmak isteyen vatandaþlarýn bilgi almasýný kolaylaþtýracak þekilde organize olmak, bu kapsamda, ilgili birimler ile bilgi edinme hakkýný kullanan vatandaþ arasýnda koordinasyon görevini
yürütmek.
g) Genel Müdür tarafýndan verilen diðer benzer görevleri yapmak.
Yardýmcý hizmet birimleri
MADDE 63- Genel Müdürlüðün yardýmcý hizmet birimleri þunlardýr:
a) Ýnsan Kaynaklarý Daire Baþkanlýðý.
b) Destek Hizmetleri Daire Baþkanlýðý.
Ýnsan Kaynaklarý Daire Baþkanlýðý
MADDE 64- Ýnsan Kaynaklarý Daire Baþkanlýðýnýn görevleri þunlardýr:
a) Genel Müdürlüðün insan gücü politikasý ve planlamasý konusunda çalýþmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
b) Genel Müdürlük personelinin atama, sicil, disiplin, emeklilik, nakil, terfi, ücret, sendika ve
benzeri özlük haklarý iþlemlerini yürütmek.
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c) Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eðitim programýný hazýrlamak, uygulamak ve deðerlendirmek.
d) Ýç denetimle ilgili hizmetleri yürütmek.
e) Genel Müdür tarafýndan verilen diðer benzer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Daire Baþkanlýðý
MADDE 65- Destek Hizmetleri Daire Baþkanlýðýnýn görevleri þunlardýr:
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç, kýrtasiye ve malzemeleri temin etmek, daðýtýmýný saðlamak, onarým hizmetlerini yürütmek, kayýtlarýný tutmak ve harcamalara iliþkin tahakkuk iþlemlerini yapmak.
b) Genel Müdürlük hizmetleri için ihtiyaç duyulan taþýnýr ve taþýnmazlarýn kiralanmasý iþlemlerini yürütmek.
c) Genel Müdürlük hizmet binalarýnýn temizlik, aydýnlatma, ýsýtma, bakým, onarým ve taþýma iþlemlerini yürütmek.
d) Konut tahsisi, saðlýk ve sosyal tesislerin kurulmasý ve yönetilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
e) Genel evrak ve arþiv faaliyetlerini düzenlemek.
f) Genel Müdürlüðün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
g) Genel Müdür tarafýndan verilen diðer benzer görevleri yapmak.
Taþra teþkilâtý
MADDE 66- Genel Müdürlüðün taþra teþkilâtý ekli (II) sayýlý cetvelde gösterilmiþtir. Bu cetvelde yer alan birimlerin kurulup kaldýrýlmasýna, yer ve baðlantý deðiþikliklerinin yapýlmasýna Genel
Müdürlüðün önerisi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Taþra teþkilâtýnýn çalýþma usûl ve esaslarý yönetmelikle belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ýstihdam
Personel rejimi
MADDE 67- Genel Müdürlük personeli 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tâbidir.
Genel Müdürlükte; Genel Müdür, Genel Müdür Yardýmcýsý, Vakýflar Meclisi Üyesi, I. Hukuk
Müþaviri, Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný, Baþ Müfettiþ, Müfettiþ, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþaviri, Daire Baþkaný, Bölge Müdürü, Hukuk Müþaviri, Müdür, Þube Müdürü, Vakýf Uzmaný, Avukat, Mimar
ve Mühendis, Þehir Plancýsý, Müze Araþtýrmacýsý ile Kurum Tabibi kadrolarýna atananlar, kadrolarý
karþýlýk gösterilmek suretiyle, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu ve diðer kanunlarýn sözleþmeli
personel çalýþtýrýlmasý hakkýndaki hükümlerine baðlý olmaksýzýn sözleþmeli çalýþtýrýlabilir.
Sözleþmeli olarak Genel Müdürlükte fiilen çalýþan personele bu Kanuna ekli (III) sayýlý cetvelde unvanlar itibarýyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasýnda kalmak üzere, Meclis tarafýndan belirlenecek tutarda aylýk brüt sözleþme ücreti ödenir. Baþbakanlýk merkez teþkilâtýnda sözleþmeli
olarak çalýþtýrýlan emsali personelin yararlandýðý ücret artýþlarýndan Genel Müdürlükte çalýþan sözleþmeli personel de ayný usûl ve esaslara göre aynen yararlandýrýlýr. Bu personel T.C. Emekli Sandýðý ile iliþkilendirilir. Söz konusu personele, çalýþtýklarý günlerle orantýlý olarak (hastalýk ve yýllýk
izinleri dahil), ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarýnda birer aylýk sözleþme ücreti tutarýnda ikramiye
ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalýþmalarý sonucunda emsallerine göre baþarýlý çalýþma yaptýklarý tespit edilenlere Genel Müdürün teklifi, ilgili Bakanýn uygun görüþü üzerine Baþbakan onayý ile
haziran ve aralýk aylarýnda birer aylýk sözleþme ücreti tutarýna kadar teþvik ikramiyesi ödenebilir. Bu
fýkranýn uygulanmasýna iliþkin usûl ve esaslar ile söz konusu personele yapýlacak diðer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
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Genel Müdürlük merkez ve taþra teþkilâtý kadrolarýnda çalýþan memurlara (kadro karþýlýðý sözleþmeli personel hariç) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayýlý Baþbakanlýk Teþkilatý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanunun 31 inci maddesinde yer alan fazla
çalýþma ücreti ayný usûl ve esaslara göre ödenir.
Atamalar
MADDE 68- Genel Müdür, Genel Müdür Yardýmcýsý, I. Hukuk Müþaviri ile Bölge Müdürü ortak kararnameyle, Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný ile Daire Baþkaný, Genel Müdürün teklifi Baþbakanýn
veya görevlendirdiði Devlet Bakanýnýn onayýyla, diðer personel ise Genel Müdür tarafýndan atanýr.
Vakýf Uzmaný ve Vakýf Uzman Yardýmcýsý
MADDE 69- Genel Müdürlük görevlerinin gerektirdiði uzmanlýk hizmetleri, Vakýf Uzmaný ve
Uzman yardýmcýlarýndan oluþan meslek personeli eliyle yürütülür.
Vakýf Uzman Yardýmcýlýðýna atanabilmek için 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48 inci
maddesinde sayýlanlara ek olarak aþaðýdaki þartlar aranýr:
a) En az dört yýllýk eðitim veren yurt içi veya bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yurt dýþýndaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak.
b) Merkezî sistemle yapýlacak memur seçme sýnavýnda baþarýlý olmak.
c) Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda en az (B) düzeyinde baþarýlý olmak.
d) Genel Müdürlükçe yapýlacak sýnavda baþarýlý olmak.
e) Genel Müdürlükçe yapýlacak sýnavýn yapýldýðý tarihte otuz yaþýný doldurmamýþ olmak.
Vakýf Uzman Yardýmcýlýðýna atananlar, üç yýl çalýþmak, olumlu sicil almak ve hazýrlayacaðý tezin kabul edilmesi kaydýyla açýlacak Vakýf Uzmaný meslekî yeterlik sýnavýna girme hakkýný kazanýrlar. Sýnavda baþarýlý olanlar Vakýf Uzmaný olarak atanýrlar. Ýkinci sýnavda da baþarýlý olamayanlar
durumlarýna uygun memur kadrolarýna atanýrlar.
Vakýf Uzman Yardýmcýlýðý sýnavý, eðitim programlarý ve süresi, tez hazýrlama, meslekî yeterlik
sýnavý ile çalýþma usûl ve esaslarý yönetmelikle düzenlenir.
Müfettiþ ve Müfettiþ Yardýmcýsý
MADDE 70- Müfettiþ Yardýmcýsý olabilmek için:
a) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48 inci maddesinde sayýlan þartlara sahip olmak.
b) Üniversitelerin dört yýllýk eðitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iþletme, iktisadî ve idarî
bilimler, mimarlýk, mühendislik fakülteleri mezunu olmak veya bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kabul edilmiþ yurt içi ve yurt dýþýndaki yükseköðretim kurumlarýndan mezun olmak.
c) Saðlýk durumunun, her türlü iklim ve yolculuk koþullarýna elveriþli olduðunu saðlýk kurulu
raporu ile belgelemek.
d) Merkezî sistemle yapýlacak memur seçme sýnavýnda baþarýlý olmak.
e) Genel Müdürlük tarafýndan yapýlacak yarýþma sýnavýnda baþarýlý olmak.
f) Yarýþma sýnavýnýn yapýldýðý tarihte otuz yaþýný doldurmamýþ olmak,
gerekir.
Müfettiþ Yardýmcýlýðýnda en az üç yýl çalýþmak ve olumlu sicil almak þartýyla açýlan meslekî yeterlik sýnavýnda baþarýlý olanlar Müfettiþ kadrosuna atanýrlar.
Yapýlacak yarýþma ve yeterlik sýnavýnýn þekli ve uygulama esaslarý yönetmelikle belirlenir.
Yapýlacak meslekî yeterlik sýnavýna girmeye hak kazandýðý halde geçerli mazereti olmaksýzýn sýnava girmeyenler, yapýlan iki sýnavda da baþarýlý olamayanlar veya Müfettiþ Yardýmcýlýðý süresi içerisinde olumsuz sicil alanlar bu unvanlarýný kaybederler ve durumlarýna uygun memur kadrolarýna
atanýrlar.
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Kadro iptal ve ihdaslarý
MADDE 71- Vakýflar Genel Müdürlüðünün 190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararname eki (I) sayýlý cetvelde yer alan kadrolarý iptal edilerek bu cetvelden çýkarýlmýþ,
ekli (I) sayýlý listede yer alan kadrolar ihdas edilerek ayný Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayýlý cetvele Vakýflar Genel Müdürlüðü olarak eklenmiþtir.
Performans ve vekalet ücreti
MADDE 72- Bezm-i Alem Valide Sultan Vakýf Gureba Hastanesi personelinin katkýsýyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden bu birimde çalýþan memurlara; hizmet sunum þartlarý, personelin unvaný, görevi, çalýþma þartlarý ve süresi, hizmete katkýsý, performansý, serbest çalýþýp çalýþmamasý ile
muayene, ameliyat, anestezi, giriþimsel iþlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalýþma gibi unsurlar esas alýnmak suretiyle, Saðlýk Bakanlýðýna baðlý saðlýk kurumlarýnda unvanlara göre uygulanan
tavan ödeme miktarlarý aþýlmamak kaydýyla, Saðlýk Bakanlýðý personeli için tespit edilen esas ve
usûller de dikkate alýnarak Meclisçe belirlenecek usûl, esas ve oranda ödeme yapýlabilir. Bu þekilde
yapýlacak ödeme, cari yýlda elde edilen döner sermaye gelirinin yüzde ellisini geçemez.
Birinci fýkrada belirtilen haklardan faydalanan personel haricinde kalan tüm personele, vakýf kira gelirlerinin yüzde üçünü geçmemek ve maaþlarýnýn üçte birini aþmamak üzere, Meclisçe belirlenecek usûl, esas ve oranda ödeme yapýlabilir. Bu ödemelerden damga vergisi hariç kesinti yapýlmaz.
Genel Müdürlük lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme baðlanarak karþý taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; avukatlara ve hukuk servislerinde fiilen görev yapan memurlara daðýtýmý hakkýnda 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayýlý Devlet Davalarýný Ýntaç Eden Avukat ve Saireye
Verilecek Ücreti Vekalet Hakkýnda Kanun hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeþitli Hükümler
Görev ve yetki
MADDE 73- Genel Müdürlüðün merkez ve taþra teþkilâtýnýn her kademedeki yöneticileri; yapmakla yükümlü bulunduklarý hizmet ve görevleri Genel Müdürün emir ve direktifleri doðrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun yürütmekten sorumludur.
Yetki devri
MADDE 74- Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler sýnýrlarýný açýkça belirlemek þartýyla
yetkilerinden bir kýsmýný astlarýna devredebilirler.
Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur.
Ýntifa hakký
MADDE 75- Mazbut ve mülhak vakýflarýn vakfiyelerindeki þartlar doðrultusunda, ilgililerin
haklarý saklýdýr. Bu haklarýn kullanýlmasýna iliþkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Mülhak vakýflarda hasým gösterilme
MADDE 76- Mülhak vakýflarda vakýf yönetimine, mülkiyet ve intifa hakký iddiasýna ait davalarda vakýf yönetimi ile Genel Müdürlük birlikte hasým gösterilir.
Muafiyet ve istisnalar
MADDE 77- Genel Müdürlüðe ve mazbut vakýflara ait taþýnmazlar Devlet malý imtiyazýndan
yararlanýr, haczedilemez, rehnedilemezler. Tüm iþ ve iþlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve katýlým payýndan istisnadýr.
Genel Müdürlük tarafýndan açýlacak davalarda teminat aranmaz.
Genel Müdürlüðün ve mazbut vakýflarýn tahsil edilemeyen gelirleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun hükümlerine göre Genel Müdürlükçe tahsil edilir.
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Vakýf kültür varlýklarýnýn onarýmlarý ve restorasyonlarý ile çevre düzenlemesi ve kamulaþtýrma
iþlemleri, 180 sayýlý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi deðildir.
Vakýf kültür varlýklarýnýn, restorasyon veya onarým karþýlýðý kiralama iþlemleri, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu hükümlerine tâbi deðildir.
Bu harcama ve kiralamalara iliþkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Yurt içi veya yurt dýþýnda vakýf kültürünü araþtýrmak, geliþtirmek ve desteklemek amacýyla gerçek ve tüzel kiþiler; Genel Müdürlüðün görev alaný ile ilgili faaliyet ve yatýrým programlarýnda yer
alan her türlü ilmi organizasyon, stratejik araþtýrma, konferans, sempozyum ve benzeri kültürel faaliyetlerin yürütülmesi kapsamýnda sponsorluk yapabilirler. Bu faaliyetlerle ilgili sponsor kiþi veya
þirketler Genel Müdürlüðün belirleyeceði esaslar dahilinde reklam alabilirler. Vakýflar adýna kayýtlý
taþýnýr ve taþýnmaz vakýf kültür varlýklarýnýn; bakým, onarým ve restore edilmesi, yaþatýlmasý, çevre
düzenlemesi ve kamulaþtýrýlmasý dahil Genel Müdürlüðün kontrolünde gerçek ve tüzel kiþilerin kendileri tarafýndan yapýlacak harcamalar, baðýþ ve yardýmlar ile sponsorluk harcamalarýnýn tamamý Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahýndan düþülür.
Kuruluþunda veya kurulduktan sonra vakýflara baðýþlanan taþýnýr ve taþýnmaz mallar Veraset ve
Ýntikal Vergisinden istisnadýr.
Dava ve icra takibi ile alacaklardan vazgeçme
MADDE 78- Bir sözleþme mevcut olmasa dahi, Genel Müdürlük menfaatinin olmasý kaydýyla
hangi aþamada olursa olsun;
a) Genel Müdürlük ile diðer kamu kurum, kuruluþ, gerçek ve tüzel kiþiler arasýnda çýkan hukukî
ihtilaflarýn anlaþma veya sözleþme deðiþikliði ile neticelendirilmesinde Meclis,
b) Maddî ve hukukî sebeplerle takibinde veya yüksek dereceli mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi, bir hakkýn tanýnmasý, menfaatin
terkininde ellibin Türk Lirasýna kadar Genel Müdür, bu miktarý aþanlarda Meclis,
yetkilidir.
Genel Müdür bu yetkisini kýsmen veya tamamen Genel Müdür yardýmcýlarýna, I. Hukuk Müþavirine veya bölge müdürlerine devredebilir.
Bu maddenin uygulanmasýna ve miktarlarýn tespitine iliþkin hususlar Meclisçe belirlenir.
Deðiþtirilen hükümler
MADDE 79- a) 27/1/1954 tarihli ve 6237 sayýlý Limanlar Ýnþaatý Hakkýnda Kanunun 4 üncü
maddesine “belediyelere” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Vakýflar Genel Müdürlüðüne” ibaresi eklenmiþtir.
b) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun;
1) 36 ncý maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” bölümünün (A) fýkrasýnýn (11) numaralý bendine;
“Baþbakanlýk Uzman Yardýmcýlarý” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakýf Uzman Yardýmcýlarý” ve
“Baþbakanlýk Uzmanlýðýna” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakýf Uzmanlýðýna” ibareleri,
2) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” bölümünün “A- Özel Hizmet Tazminatý” bendinin (i) alt
bendine; “Kültür ve Turizm Uzmanlarý” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakýf Uzmanlarý” ibaresi,
3) Eki (I) sayýlý ek gösterge cetvelinin, “I- Genel Ýdare Hizmetleri Sýnýfý” bölümünün (h) bendine “Kültür ve Turizm Uzmanlarý” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakýf Uzmanlarý" ibaresi,
4) Eki (II) sayýlý ek gösterge cetvelinin “II- Yargý Kuruluþlarý, Baðlý ve Ýlgili Kuruluþlar ile Yüksek Öðretim Kuruluþlarýnda” baþlýklý bölümüne “Teftiþ ve Tetkik Kurulu Baþkaný” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakýflar Genel Müdürlüðü Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný” ibaresi,
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5) Eki (IV) sayýlý Makam Tazminatý Cetvelinin 5 inci sýrasýnýn (e) bendinin sonuna “Vakýflar Genel Müdürlüðü Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný” ibaresi,
eklenmiþtir.
c) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 75 inci maddesinin birinci fýkrasýna
“Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altýnda bulunan taþýnmaz” ibaresinden sonra
gelmek üzere “mallarý ve Vakýflar Genel Müdürlüðü ile idare ve temsil ettiði mazbut vakýflara ait taþýnmaz” ibaresi eklenmiþtir.
d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun;
1) 3 üncü maddesine (j) bendinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki (k) bendi,
“k) Vakýf kültür varlýklarýnýn onarýmlarý ve restorasyonlarý ile çevre düzenlemesine iliþkin mal
veya hizmet alýmlarý,”
2) Geçici 4 üncü maddesine aþaðýdaki fýkra,
“Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (k) bendine iliþkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlýðý ve Kamu Ýhale Kurumunun görüþleri alýnarak Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan çýkarýlacak bir yönetmelikle belirlenir.”
eklenmiþtir.
Yürürlükten kaldýrýlan hükümler
MADDE 80- 5/6/1935 tarihli ve 2762 sayýlý Vakýflar Kanunu, 27/6/1956 tarihli ve 6760 sayýlý
Vakýflar Umum Müdürlüðü Vazife ve Teþkilâtý Hakkýnda Kanunun 16 ncý maddesi hariç diðer maddeleri, 20/4/1936 tarihli ve 2950 sayýlý Vakýf Mallarýn Taksitle Satýlmasý ve Kiraya Verilmesi ve Satýþ Paralarýnýn Kullanýlmasý ve Emaneten Ýdare Edilen Mülhak Vakýflardan Ýdare ve Tahsil Masrafý
Alýnmasý Hakkýnda Kanun, 10/9/1957 tarihli ve 7044 sayýlý Aslýnda Vakýf Olan Tarihi ve Mimari
Kýymeti Haiz Eski Eserlerin Vakýflar Umum Müdürlüðüne Devrine Dair Kanun, 22/2/1926 tarihli ve
748 sayýlý Emvalý Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakýflardan, Bazý Müessesat ile Belediyelere Satýlabilecek Arazi ve Arsalar Hakkýnda Kanun, 1/7/1953 tarihli ve 6092 sayýlý Vakýf Zeytinlik,
Ýncirlik, Fýndýklýk, Narenciye ve Meyvalýklarýn Satýþ Þekli Hakkýnda Kanun, 8/6/1984 tarihli ve 227
sayýlý Vakýflar Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname
ve bu kanunlarýn ek ve deðiþiklikleri ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayýlý Türk Medenî Kanununun
111 inci maddesinin ikinci fýkrasý yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
23/2/1995 tarihli ve 547 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinde ve 27/6/1989
tarihli ve 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan
“Vakýflar Genel Müdürlüðü” ibareleri madde metinlerinden çýkarýlmýþtýr.
GEÇÝCÝ MADDE 1- Genel Müdürlük teþkilâtý, bu Kanun esaslarýna göre yeniden düzenleninceye kadar bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihte uygulanmakta olan mevcut kadrolarýn kullanýmýna
devam olunur.
Bu Kanunla yapýlan düzenleme sonucu kadro ve görev unvanlarý deðiþmeyenler yeni kadrolarýna atanmýþ sayýlýrlar.
Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanlarý deðiþen yahut kaldýrýlan personel, en geç altý ay içinde derece ve kademelerine uygun olmak kaydýyla Genel Müdürlükte ihtiyaç duyulan diðer kadrolara atanýrlar. Bunlar, yeni bir kadroya atanýncaya kadar, eski kadrolarýna ait aylýk, ek gösterge ve her
türlü zam ve tazminatlar ile diðer malî haklarýný almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandýklarý yeni kadrolarýn aylýk, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden tutar), her türlü zam ve tazminatlar ile diðer malî haklarý toplamýnýn net tutarý, eski kadrolarýna baðlý olarak en son ayda almakta
olduklarý aylýk, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden tutar), her türlü zam ve tazminatlar ile diðer malî haklarý toplamý net tutarýndan az olmasý halinde, aradaki fark atandýklarý kadroda kaldýklarý sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksýzýn tazminat olarak ödenir.
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Ayrýca, Genel Müdürlükte 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tâbi olarak çalýþanlar, bu Kanunun 69 uncu maddesinin ikinci fýkrasýnýn (b), (c) ve (e) bentlerindeki þartlar aranmaksýzýn, bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren altý ay içinde baþvurmalarý halinde, Genel Müdürlük
tarafýndan açýlacak yeterlik sýnavýna girmeye hak kazanýrlar. Yapýlan sýnavda baþarýlý olanlar Vakýf
Uzmanlýðý kadrosuna atanýrlar.
GEÇÝCÝ MADDE 2- Bu Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler
en geç altý ay içinde Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe konulur. Bu yönetmelikler çýkarýlýncaya kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykýrý olmayan hükümlerinin uygulanmasýna devam
olunur.
GEÇÝCÝ MADDE 3- Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapýlýncaya kadar deðiþen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafýndan
yapýlmaya devam olunur.
GEÇÝCÝ MADDE 4- Genel Müdürlüðün taþra teþkilâtý, bu Kanunun esaslarýna göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetleri mevcut taþra teþkilâtý tarafýndan yürütülmeye devam olunur.
GEÇÝCÝ MADDE 5- Vakýf þerhleri ile ilgili devam etmekte olan davalarda; diðer kanunlarda
yer alan zamanaþýmý ve hak düþürücü sürelere iliþkin hükümler bu Kanun açýsýndan uygulanmaz.
GEÇÝCÝ MADDE 6- Mülhak vakýflarýn vakfiyelerinde; intifa haklarý hayýr þartlarýndan fazla
olanlar, vakýf yöneticisi ve ilgililerinin istekleri halinde, Meclis kararý alýnarak, mahkemesince, 4721
sayýlý Türk Medenî Kanununun 372 nci maddesinde belirtilen aile vakfýna dönüþtürülür.
GEÇÝCÝ MADDE 7- Cemaat vakýflarýnýn;
a) 1936 Beyannamelerinde kayýtlý olup, halen tasarruflarýnda bulunan nam-ý müstear veya namý mevhumlar adýna tapuda kayýtlý olan taþýnmazlar,
b) 1936 Beyannamesinden sonra cemaat vakýflarý tarafýndan satýn alýnmýþ veya cemaat vakýflarýna vasiyet edildiði veya baðýþlandýðý halde, mal edinememe gerekçesiyle halen; Hazine veya Genel Müdürlük ya da vasiyet edenler veya baðýþlayanlar adýna tapuda kayýtlý olan taþýnmazlar,
tapu kayýtlarýndaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren onsekiz ay içinde müracaat edilmesi halinde, Meclisin olumlu kararýndan sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakýflarý adýna tescilleri yapýlýr.
GEÇÝCÝ MADDE 8- 4046 sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarý Hakkýnda Kanun uyarýnca Vakýflar Genel Müdürlüðüne tahsis edilmiþ olan kadrolarýn kullanýlmasýna devam olunur.
GEÇÝCÝ MADDE 9- Saðlýk Bakanlýðý kadrolarýnda bulunarak Bezm-i Alem Valide Sultan Vakýf
Gureba Hastanesinde çalýþýrken Genel Müdürlük kadrolarýna nakledilen personelin, 6/1/2005 tarihli ve
5283 sayýlý Kanunun 5 inci maddesinin altýncý fýkrasýnda yer alan hükümlerden yararlandýrýlmasýna
devam olunur.
Genel Müdürlüðe baðlý olarak faaliyette bulunan Ayvalýk Vakýf Zeytinlikleri, Vakýf Memba Sularý ve Bezm-i Alem Valide Sultan Vakýf Gureba Hastanesi iþletmeleri; 5018 sayýlý Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 11 inci maddesi hükmüne göre, döner sermayeli iþletmelerin
yeniden yapýlandýrýlmasý ile ilgili düzenleme yapýlýncaya kadar faaliyetlerini döner sermaye iþletmesi olarak yürütmeye devam ederler.
Yürürlük
MADDE 81- Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 82- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ MADDELERÝ GEREÐÝNCE CUMHURBAÞKANINCA
BÝR DAHA GÖRÜÞÜLMEK ÜZERE GERÝ GÖNDERÝLEN KANUNA EKLÝ LÝSTELER
(1) SAYILI LÝSTE

KURUMU : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
TEÞKÝLATI : MERKEZ

ÝHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
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UNVANI
Genel Müdür
Genel Müdür Yardýmcýsý
Vakýflar Meclisi Üyesi
1. Hukuk Müþaviri
Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný
Vakýf Hizmetleri Daire Baþkaný
Hayýr Hizmetleri Daire Baþkaný
Sanat Eserleri ve Yapý Ýþleri
Daire Baþkaný
Yatýrým ve Emlak Daire Baþkaný
Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkaný
Kültür ve Tescil Daire Baþkaný
Dýþ Ýliþkiler Daire Baþkaný
Strateji Geliþtirme Daire Baþkaný
Ýnsan Kaynaklarý Daire Baþkaný
Destek Hizmetleri Daire Baþkaný
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþaviri
Hukuk Müþaviri
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Müfettiþ
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3
4
4
1
1
2
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SINIFI
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH

UNVANI
Mali Hizmetler Uzmaný
Mali Hizmetler Uzman Yardýmcýsý
Müdür
Vakýf Uzmaný
Vakýf Uzmaný
Vakýf Uzmaný
Vakýf Uzmaný
Vakýf Uzmaný
Vakýf Uzman Yardýmcýsý
Uzman
Uzman (Özelleþtirme)
Sivil Savunma Uzmaný
Araþtýrmacý
Araþtýrmacý
Araþtýrmacý
Araþtýrmacý (Özelleþtirme)
Çözümleyici
Programcý
Bilgisayar Ýþletmeni
Bilgisayar Ýþletmeni
Bilgisayar Ýþletmeni
Bilgisayar Ýþletmeni
Bilgisayar Ýþletmeni
Bilgisayar Ýþletmeni
Müze Araþtýrmacýsý
Müze Araþtýrmacýsý
Mütercim
Mütercim
Mütercim
Kitap Pataloðu
Musahhih
Kütüphaneci
Ayniyat Saymaný
Teberrükât Saymaný
Kameraman
Memur
Memur
Memur
Ambar Memuru
Satýnalma Memuru

DERECESÝ
5
8
1
1
2
3
4
5
6
1
1-12
1
1
3
5
1-13
6
6
3
4
5
6
7
9
1
6
1
3
6
9
6
6
1
2
10
5
6
7
5
5

Türkiye Büyük Millet Meclisi

SERBEST TUTULAN
KADRO
ADEDÝ
2
3
42
5
5
10
10
10
20
30
120
1
8
25
2
167
2
2
40
5
15
14
10
10
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
40
15
16
2
1

KADRO
ADEDÝ

(S. Sayısı: 98)

TOPLAM
2
3
42
5
5
10
10
10
20
30
120
1
8
25
2
167
2
2
40
5
15
14
10
10
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
40
15
16
2
1
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SINIFI
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
AH
AH
AH
AH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH

UNVANI
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Þoför
Þoför
Þoför
Daire Tabibi
Diþ Tabibi
Diþ Tabibi
Biyolog
Biyolog
Hemþire
Hemþire
Saðlýk Memuru
Çocuk Geliþimcisi
Avukat
Avukat
Avukat
Avukat
Mimar
Mimar
Mimar
Mühendis
Mühendis
Þehir Plancýsý
Matematikçi
Arkeolog
Ýstatistikçi
Desinatör
Restoratör
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen
Teknik Ressam
Teknisyen Yardýmcýsý
Teknisyen Yardýmcýsý
Daðýtýcý
Daðýtýcý
Kaloriferci
Hizmetli
Hizmetli
TOPLAM

SERBEST TUTULAN
KADRO
KADRO
DERECESÝ
ADEDÝ
ADEDÝ
TOPLAM
7
2
2
9
13
13
5
5
5
8
5
5
10
2
2
1
2
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
7
1
1
7
1
1
2
1
1
1
10
10
3
5
5
5
1
1
6
4
4
1
8
8
3
5
5
5
5
5
1
12
12
5
11
11
5
3
3
5
5
5
1
1
1
5
5
5
7
3
3
9
3
3
1
17
17
3
3
3
7
5
5
3
10
10
5
6
6
7
3
3
5
3
3
8
2
2
5
3
3
10
4
4
10
1
1
5
12
12
7
14
14
1014
1014

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(1) SAYILI LÝSTE

KURUMU : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
TEÞKÝLATI : TAÞRA

ÝHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH

UNVANI
Bölge Müdürü
Þube Müdürü
Þube Müdürü
Hastane Müdürü
Hastane Müdür Yrd.
Hastane Müdür Yrd.
Hastane Müdür Yrd.
Vakýf Uzmaný
Vakýf Uzmaný
Vakýf Uzmaný
Vakýf Uzmaný
Vakýf Uzmaný
Vakýf Uzman Yardýmcýsý
Sivil Savunma Uzmaný
Uzman (Özelleþtirme)
Araþtýrmacý
Araþtýrmacý
Araþtýrmacý
Araþtýrmacý
Araþtýrmacý (Özelleþtirme)
Çözümleyici
Programcý
Bilgisayar Ýþletmeni
Bilgisayar Ýþletmeni
Bilgisayar Ýþletmeni
Bilgisayar Ýþletmeni
Bilgisayar Ýþletmeni
Müze Araþtýrmacýsý
Müze Araþtýrmacýsý
Müze Araþtýrmacýsý
Mütercim
Kitap Pataloðu
Musahhih
Ayniyat Saymaný
Ayniyat Saymaný

SERBEST TUTULAN
KADRO
KADRO
DERECESÝ
ADEDÝ
ADEDÝ
TOPLAM
1
25
25
1
159
159
3
2
2
1
1
1
2
3
3
3
2
2
5
1
1
1
20
20
2
20
20
3
20
20
4
20
20
5
20
20
6
50
50
1
5
5
1-12
2
2
1
15
15
3
65
65
4
8
8
5
6
6
1-13
3
3
6
15
15
6
10
10
3
60
60
4
19
19
5
18
18
7
20
20
9
105
105
3
1
1
6
14
14
9
4
4
6
10
10
6
8
8
6
5
5
1
15
15
3
9
9
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SINIFI
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
GÝH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH

UNVANI
Ayniyat Saymaný
Teberrükât Saymaný
Teberrükât Saymaný
Teberrükât Saymaný
Kameraman
Memur
Memur
Memur
Memur
Ambar Memuru
Ambar Memuru
Satýnalma Memuru
Satýnalma Memuru
Kütüphaneci
Kütüphaneci
Kütüphaneci
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Þoför
Þoför
Þoför
Daire Tabibi
Veteriner Hekim
Baþtabip
Baþtabip Yardýmcýsý
Klinik Þefi
Klinik Þef Yardýmcýsý
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman (TUT)
Baþasistan
Baþasistan
Baþasistan
Baþasistan
Asistan

SERBEST TUTULAN
KADRO
KADRO
DERECESÝ
ADEDÝ
ADEDÝ
TOPLAM
5
2
2
1
5
5
5
1
1
6
22
2
10
5
5
5
155
155
7
60
60
8
26
26
9
38
38
5
15
15
7
20
20
5
20
20
7
20
20
1
1
1
3
1
1
6
3
3
5
1
1
7
10
10
9
60
60
5
25
25
8
15
15
10
9
9
1
2
2
5
2
2
1
1
1
1
5
5
1
25
25
1
15
15
1
70
70
2
20
20
3
26
26
4
4
4
5
30
30
5
1
1
1
18
18
2
2
2
3
3
3
5
3
3
1
5
5
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SINIFI
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH

UNVANI
Asistan
Asistan
Asistan
Asistan
Tabip
Tabip
Tabip
Diþ Tabibi
Diþ Tabibi
Biyolog
Biyolog
Biyolog
Psikolog
Psikolog
Odyolog
Saðlýk Fizikçisi
Fizyoterapist
Diyetisyen
Laborant
Laborant
Laborant
Laborant
Laborant
Eczacý
Eczacý
Saðlýk Teknisyeni
Saðlýk Teknisyeni
Saðlýk Teknisyeni
Saðlýk Memuru
Saðlýk Memuru
Saðlýk Memuru
Baþhemþire
Hemþire
Hemþire
Hemþire
Hemþire
Hemþire
Hemþire
Hemþire

SERBEST TUTULAN
KADRO
KADRO
DERECESÝ
ADEDÝ
ADEDÝ
TOPLAM
2
5
5
3
10
10
4
15
15
5
240
240
2
2
2
3
2
2
5
13
13
1
2
2
5
5
5
1
3
3
5
1
1
9
3
3
1
2
2
5
1
1
6
1
1
8
1
1
5
2
2
5
2
2
1
1
1
2
2
2
4
3
3
5
13
13
7
8
8
1
1
1
5
8
8
4
2
2
5
21
21
6
6
6
2
2
2
3
1
1
9
12
12
1
1
1
1
10
10
2
15
15
3
10
10
4
17
17
5
140
140
6
15
15
7
57
57

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 98)

– 61 –

SINIFI
SH
SH
SH
SH
SH
AH
AH
AH
AH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
YH
YH

UNVANI
Hemþire
Hemþire
Ebe
Ebe
Ebe
Avukat
Avukat
Avukat
Avukat
Mimar
Mimar
Mimar
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Þehir Plancýsý
Þehir Plancýsý
Arkelog
Kimyager
Fizikçi
Fizikçi
Fizikçi
Desinatör
Desinatör
Restoratör
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknik Ressam
Fen Memuru
Fen Memuru
Teknisyen Yardýmcýsý
Teknisyen Yardýmcýsý

SERBEST TUTULAN
KADRO
KADRO
DERECESÝ
ADEDÝ
ADEDÝ
TOPLAM
8
35
35
9
20
20
4
1
1
5
5
5
7
6
6
1
40
40
3
20
20
5
10
10
6
40
40
1
15
15
3
15
15
5
50
50
1
28
28
3
15
15
5
70
70
8
5
5
4
1
1
5
5
5
1
4
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
7
5
5
9
5
5
1
32
32
3
15
15
5
10
10
7
40
40
3
25
25
5
13
13
7
15
15
9
14
14
7
5
5
3
5
5
7
15
15
7
4
4
8
2
2
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SINIFI
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH

UNVANI
Aþçý
Aþçý
Aþçý
Aþçý
Hastabakýcý
Bekçi
Bekçi
Bekçi
Kaloriferci
Kaloriferci
Kaloriferci
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
TOPLAM

SERBEST TUTULAN
KADRO
KADRO
DERECESÝ
ADEDÝ
ADEDÝ
TOPLAM
5
10
10
7
2
2
8
8
8
10
5
5
7
8
8
5
5
5
7
12
12
11
1
1
5
5
5
7
1
1
10
20
20
5
40
40
7
65
65
8
25
25
9
70
70
10
45
45
11
84
84
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(1) SAYILI LÝSTE
KURUMU
TEÞKÝLATI

: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
: DÖNER SERMAYE
ÝHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI

GÝH

ÝÞLETME MÜDÜRÜ

GÝH

SAYMANLIK MÜDÜRÜ

GÝH

BÝLGÝSAYAR ÝÞLETMENÝ

GÝH

GÝH
GÝH
GÝH
GÝH

GÝH
GÝH
TH
TH
TH

6

2

2

BÝLGÝSAYAR ÝÞLETMENÝ
BÝLGÝSAYAR ÝÞLETMENÝ
MEMUR

1
3
4
5

3
5
1
2

3
5
1
2

5

15

15

ÞOFÖR

10

3

3

TEKNÝKER

1

3

3

MEMUR

7

MÜHENDÝS
FEN MEMURU

SAÐLIK MEMURU
HEMÞÝRE

HEMÞÝRE YARDIMCISI

YH

HÝZMETLÝ

EBE

BEKÇÝ

2

3

2

7
9
9
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1
5
5

2
2
1
1
5
5

41

41

5

1

1

5

10

GENEL TOPLAM

1

4

9

9

TOPLAM

4

1
4

TEKNÝSYEN

EBE

YH

2

VEZNEDAR

SH

SH

TOPLAM
4

SAÐLIK TEKNÝSYENÝ

SH

ADEDÝ

2

KADRO

4

SH
SH

ADEDÝ

1

TEKNÝSYEN

SH

1

TUTULAN

KADRO

ÞUBE MÜDÜRÜ

TH

TH

DERECESÝ

SERBEST

6

2
4

2
4

1

1

110

110

1

4286
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1

4286

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Müdür
Genel Müdür

Vakýflar Meclisi (15) Genel Müdür Yardýmcýsý
Genel Müdür Yardýmcýsý
Genel Müdür Yardýmcýsý
Genel Müdür Yardýmcýsý

Ana Hizmet Birimleri
1- Vakýf Hizmetleri Daire
Baþkanlýðý
2- Hayýr Hizmetleri Daire
Baþkanlýðý
3- Sanat Eserleri ve Yapý Ýþleri
Daire Baþkanlýðý
4- Yatýrým ve Emlak Daire
Baþkanlýðý
5- Saðlýk Hizmetleri Daire
Baþkanlýðý
6- Kültür ve Tescil Daire
Baþkanlýðý
7- Dýþ Ýliþkiler Daire Baþkanlýðý

Danýþma ve Denetim Birimleri
Yardýmcý Hizmet Birimleri
1- Hukuk Müþavirliði
1- Ýnsan Kaynaklarý Daire
2- Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý
Baþkanlýðý
3- Strateji Geliþtirme Daire
2- Destek Hizmetleri Daire
Baþkanlýðý
Baþkanlýðý
4- Basýn ve Halkla Ýliþkiler
Müþavirliði

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MERKEZ TEÞKÝLATI

I SAYILI CETVEL

ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ MADDELERÝ GEREÐÝNCE CUMHURBAÞKANINCA BÝR DAHA GÖRÜÞÜLMEK
ÜZERE GERÝ GÖNDERÝLEN KANUNA EKLÝ CETVELLER

– 64 –
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(II) SAYILI CETVEL

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERÝ
SIRA
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
(TAÞRA TEÞKÝLATI)

BÖLGE ADI
ADANA
ANKARA
ANTALYA
AYDIN
BALIKESÝR
BÝTLÝS
BURSA
DÝYARBAKIR
EDÝRNE
ERZURUM
GAZÝANTEP
HATAY
ÝSTANBUL I. BÖLGE
ÝSTANBUL II. BÖLGE
ÝZMÝR
KASTAMONU
KAYSERÝ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
SAMSUN
SÝVAS
ÞANLIURFA
TOKAT
TRABZON

BAÐLI ÝLLER
Adana, Mersin, Osmaniye
Ankara, Bolu, Çankýrý, Düzce, Kýrýkkale
Antalya, Burdur, Isparta
Aydýn, Denizli, Muðla
Balýkesir, Çanakkale
Bitlis, Hakkâri, Muþ, Þýrnak, Siirt, Van
Bursa, Bilecik, Sakarya, Yalova
Diyarbakýr, Batman, Bingöl, Mardin
Edirne, Kýrklareli
Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iðdýr, Aðrý
Gaziantep, Kilis
Hatay, Kahramanmaraþ
Avrupa Yakasý, Tekirdað
Anadolu Yakasý, Kocaeli
Ýzmir, Manisa
Kastamonu, Bartýn, Karabük, Zonguldak
Kayseri, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir
Konya, Aksaray, Karaman
Kütahya, Afyonkarahisar, Eskiþehir, Uþak
Malatya, Elazýð, Tunceli
Samsun, Ordu, Sinop
Sivas, Yozgat
Þanlýurfa, Adýyaman
Tokat, Amasya, Çorum
Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüþhane, Rize

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(III) SAYILI CETVEL
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
SÖZLEÞMELÝ PERSONELÝNE ÝLÝÞKÝN AYLIK ÜCRET SINIRLARI (BRÜT YTL)
GÖREV UNVANI
Genel Müdür

Vakýflar Meclisi Üyesi, Genel Müdür Yrd., I. Hukuk
Müþaviri, Rehberlik ve Teftiþ Baþkaný

TABAN ÜCRETÝ

TAVAN ÜCRETÝ

920.00

1.651.00

650.00

1.602.00

Baþmüfettiþ, Daire Baþkaný, Hukuk Müþaviri, Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Müþaviri, Bölge Müdürü
Müdür, Þube Müdürü

980.00

1.726.00

520.00

1.377.00

Kadro Derecesi 1

895.00

1.377.00

Kadro Derecesi 3

860.00

1.320.00

Müfettiþ, Vakýf Uzmaný

Kadro Derecesi 2
Kadro Derecesi 4
Kadro Derecesi 5
Kadro Derecesi 6
Kadro Derecesi 7

Avukat, Mimar, Mühendis, Þehir Plancýsý, Kurum
Tabibi, Müze Araþtýrmacýsý

890.00
830.00
805.00
780.00
760.00

1.350.00
1.290.00
1.265.00
1.240.00
1.200.00

Kadro Derecesi 1

890.00

1.350.00

Kadro Derecesi 3

830.00

1.290.00

Kadro Derecesi 2
Kadro Derecesi 4
Kadro Derecesi 5
Kadro Derecesi 6

Türkiye Büyük Millet Meclisi

860.00
805.00
780.00
760.00
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1.320.00
1.265.00
1.240.00
1.200.00
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ADALET KOMÝSYONUNUN KABUL ETTÝÐÝ METÝN
VAKIFLAR KANUNU

MADDE 5- Kanunun 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiþtir.

MADDE 11- Kanunun 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiþtir.

MADDE 12- Kanunun 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiþtir.

MADDE 14- Kanunun 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiþtir.

MADDE 16- Kanunun 16 ncý maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiþtir.

MADDE 25- Kanunun 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiþtir.

MADDE 26- Kanunun 26 ncý maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiþtir.

MADDE 41- Kanunun 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiþtir.

MADDE 68- Kanunun 68 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiþtir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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