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Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüş¬ 
lerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazanna aittir. 
Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet 
Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez. 



ÖNSÖZ 
, i 

1962 yılında hazırlıkları tamamlanan ve 1963 yılından itibaren başla¬ 
yan planlı dönem 1983 yılının sonu itibariyle dirt plan dönemini içine alan 
20 yılını tamamlamış olacaktır. Başbakanlığın 3.6.1982 tarih ve 19-08194 
sayılı Genelgesi ile bütün kamu kuruluşlarını kapsayacak şekilde başla¬ 
tılan, fakat Teşkilat içi hazırlıkları daha önceki yıllardan beri sürdürülen 
V. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına, bu suretle ciddi bir tecrübe 
birikimi ile girilmiş olmaktadır. 

V. Beş Yıllık Kalkınma Planının diğer dört plandan farklı ve şanslı ol¬ 
duğu bir diğer husus da, bu Planın arefesinde, 2-7 Kasım 1981 tarihinde 
İzmir’de toplanan ve toplumun istisnasız bütün kesimlerinin katıldığı 2. 
Türkiye iktisat Kongresinde, ekonomimizin genel rotası içinde makro 
perspektifin belirlenmiş olmasıdır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planı böylece 
bu perspektifin ışığı altında ve 1980’den beri uygulanan ve başarıları lıer 
vesile ile test edilmiş bulunan istikrar programının zemini üzerinde ha¬ 
zırlanma imkanını bulacaktır. 

Ülkemizin benimsemiş olduğu plan felsefesinin “merkezi planlama”yı 
benimseyen diğer bazı ülkelerin planlarından çok farklı olarak kalkınma¬ 
yı münhasıran kamu sektörünün gerçekleştireceği bir vakıa olarak gör¬ 
mediği herkesçe bilinmektedir. 

Ülkemizin tarihi gelişimi ve kültürü, diğer alanlarda olduğu kadar 
ekonomide ve özellikle kaynaklar üzerindeki tasarruf rejiminde de dev¬ 
lete büyük bir yer vermektedir. Bu bakımdan planlama kavramının bir 
gereği olduğu kadar, tarihi geleneğimizin tabii bir sonucu olarak kalkın¬ 
ma planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında kamu sektörüne ağır¬ 
lıklı bir yer verilmektedir, öte yandan her nevi kaynağın harekete geçi¬ 
rilmesinde insan kaynağı, özellikle kişinin yaratıcı gücü rol oynadığın¬ 
dan her kesimde bu kaynağın ve yaratıcı gücün seferber edilmesi gerek¬ 
mektedir. Bu itibarla, kalkınma planlarının bu yaratıcı gücü sonuna ka¬ 
dar seferber edip özel kesimi de desteklemesi ve bu gücün harekete geti¬ 
rilmesini kolaylaştırması ve özendirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Kalkın¬ 
ma felsefemizde ve kalkınma planla ımızda karma ekonominin esas alın¬ 
masını bu temel espri ile açıklamalıyız. 

Sözü geçen kalkınma felsefesinin ve bu temel esprinin tabii sonucu 
olarak kalkınma planlarının hazırlanması genelde kamu sektörünün ve 
sadece Devlet Planlama Teşkilatının sınırlı kadrolarının inhisarına bıra- 
kılmayıp kamu sektöründe ve özel sektörde ilgili alanlardaki çalışmaları 
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ile temayüz etmiş uzman ve uygulayıcıların katkılarına açık tutulmuş, 
böylece milletimizin temayül ve ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçları karşılama 
yollarının kalkınma planlarında en geniş şekilde yer almasına çalışılmış¬ 
tır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında ise bu hususa özel 
bir itina ve dikkat sarfedildiğini ayrıca belirtmek isterim. V. Beş Yıllık 
Kalkınma Planının hazırlığını yürütmek üzere ekonominin bütün sektör¬ 
lerini ve toplumun bütün kesimlerini inceleyip plana aktarılacak ilke, 
politika ve tedbirlerin tespitini amaç edinen, kamu temsilcilerinin yanın¬ 
da ve onlarla beraber çiftçi, esnaf, sanayici ve tüccarlardan oluşan yakla¬ 
şık 5000 kişinin katıldığı 103 Özel İhtisas Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyona katılan kamu sektörüne ve özel sektöre mensup bu uz¬ 
man ve uygulayıcı kadronun fikirlerini tam bir serbestlik içinde belirt¬ 
mesine özel bir önem verilmiş, bunların mensup bulundukları kuruluşla¬ 
rın ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerine uygun düşmediği hal¬ 
lerde bile, olduğu gibi belirtilmesine imkan sağlanmıştır. 

Çalışmaların bu mahiyetinden kaynaklanan tabii bir sonuç olarak, 
Özel İhtisas Komisyonu raporlarında belirtilen fikir ve görüşlerin ne Dev¬ 
let Planlama Teşkilatını, ne de üyelerin mensup bulunduğu kamu ve özel 
sektör kuruluşlarını bağlamadığını belirtmek gerekmektedir. Buna rağ¬ 
men Özel İhtisas Komisyonu raporlarının planların hazırlanmasında te¬ 
mel yardımcı dokümanlar hüviyetinde olduğunu da belirtmeliyiz. 

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları, her ne kadar Devlet Planlama 
Teşkilatının genel koordinasyonu çerçevesinde yürütülmüş ise de, komis¬ 
yonların kendilerini yönlendirmesini kolaylaştırmak üzere, daha önceki 
plan dönemlerinde yapıldığı gibi bu dönemde de, komisyon başkanları- 
nın genellikle Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarından başka kişiler 
arasından seçilmesine, Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarının da ra¬ 
portörlük görevini yürütmelerine riayet edilmiştir. 

Elinizde bulunan bu belge de, yukarda belirtilen usullerle kurulan 
ve bu atmosfer içinde çalışan Özel İhtisas Komisyonlarından birinin uzun 
süren yorucu çalışmalarının verimli sonuçlarım yansıtmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı olarak bu çalışmalara katılan ÖİK başkan- 
larına, üyelere, raportörlere, onların mesailerini Devlet Planlama Teşki¬ 
latının hizmetine vermesini sağlayan ve çalışmalarını kolaylaştıran, çoğu 
zaman ev sahipliği ve sekreterya hizmetlerini üstlenen kuruluşlara, ese¬ 
rin tertibinin ve baskısının en iyi şekilde yapılması için gayret gösteren 
elemanlara ve emeği geçen bütün yardımcı personele teşekkürü zevkle 
yerine getirilmesi gereken bir şükran borcu addetmekteyim. 

Yıldırım AKTÜRK 
Müsteşar 



A- Çalışmanın Amacı 

B- Çalışmanın Yapılışı 
C- Kapsam 

- Vakfın Sosyal Yönden Mahiyeti 
- V&kfın Hukuki Yönden Mahiyeti 

- Vhkfın Dini Yönden Mahiyeti 
- Vhkfm İktisadi Yönden Mahiyeti 

MEVCUT DURUM 

A- TARİHİ GELİŞİM İÇİNDE VAKIFLAR VE VAKIF 
ESKİ ESERLERİ 

1. Osmanlı İmparatorluğunda Vakıflar 

2. Cumhuriyet Döneminde Vakıflar 

B- KALKINMA PLAN VE PROGRAMLARINDA VAKIF VE VAKIF 
ESKİ ESERLERİ 

1. I. Beş Yıllık Kalkınma Planında Durum 
2. II. Beş Yıllık Kalkınma Planında Durum 
3. III. Beş Yıllık Kalkınma Planında Durum 
4. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planında Durum 



111. 

C- BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINCA PLANI VAKIF ÖZEL 
İHTİSAS KOMİSYONU VE ALT KOMİSYONLARIN ÇALIŞ¬ 
MALARI 

1. Vakıf Özel İhtisas Komisyonu ve Alt Ko¬ 
misyonların Tesbiti 

2, .Vakıf Özel İhtisas Alt Komisyonlarının 
Çalışmaları Komisyon ve Üyelerin Rapor¬ 
ları 

a. Vakıf Hukuku ve Politikası Alt 
Komisyon Raporu 

to. Vakıf Eski Eserlerinin İhya ve 
Onarımı Alt Komisyon Raporu 

c. Teşkilât ve İdare Alt Komisyon 
Raporu 

d. Komisyon Üyelerinin Raporları 

BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI VAKIF ÖZEL İHTİSAS 
ALT KOMİSYONLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLAR'DA 
YER ALAN VE GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL EDİLEN 
TEDBİRLER 



I. GİRİŞ 

A- Çalışmanın Amacı 

Başbakanlık Makamının Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak yayınlanan 3.6.1982 tarih 
ve 19-08194 Sayılı Genelgesi uyarınca "VAKIF ÖZEL İHTİSAS KOMİSYO¬ 
NU" kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Bu Rapor, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçevesinde, bir tari¬ 
hi müessesesi olarak kültürümüzde yer alan ve devletin kamu görevi 

yükünü azaltmak gayesi ile kurulan "Vakıf Müessesesinin" ekonomik 
ve sosyal yönden planlamasına yardımcı olmak ve uygulamada görülen 

güçlükleri çözmek gayesi ile Vakıf Özel İhtisas Komisyonu tarafın¬ 
dan hazırlanmıştır. 

Toplumları meydana getiren fertler arasında sosyal yar¬ 
dım ve dayanışmanın en eski hukuki şekillerinden biri olan Vakıf 

Müessesesi, milletlerin sahip bulunduğu manevi güç ve değerlerin 
tamamlanmasına yardımcı başlıca müesseselerden biridir. 

Türk milletinin asırlardan beri devam edegelen, uygar¬ 
lık tarihimizin temel bölümlerinden birini kapsayan ve sosyal ada¬ 
letin gerçekleştirilmesinde önemli yer işgal eden Vakıf Müessesesi 
hiç bir millette Türk toplumundaki kadar büyük, anlamlı ve yaygın 
olmamıştır. 

Vakıf müessesesinin Türk İslam kültür hayatı ve sos¬ 

yal yapısı içerisinde özel bir yeri ve önemi vardır. Memleketi¬ 

mizde mevcut bulunan dünya çapında kıymeti haiz eski eser ve âbi¬ 
delerin büyük bir kısmı vakıf yoluyla yapılmışlardır. İnsanlığa 



- 2 -

hizmet yolunda sanat ve kültür, ile beraber yürüyen vakıf müessesesi- 

nin hayrat ve akar nevinden meydana getirmiş olduğu binalar, bugün 

asırlar boyunca memleket kültürüne hizmet etmiş yaşayan eserlerdir. 
Maddî değerleri de çok yüksek olan bu eserler, medeniyet dünyasın¬ 
da mimarî haşmet, sanat ve hizmete uygunluk anlayışını kuvvetle 

ifade ettikleri gibi, Ttirklerin çok eski zamanlarda doğup daima ge¬ 
lişmiş kendilerine mahsus fonksiyonel bir sanatları olduğunu ilim 
âlemine tanıtan gerçek delillerdir. 

Sosyal yardım, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve 

Türk kültürüne hizmet etme gayeleri ile kurulan vakıflar, bugün 

özellikle büyük meblağlara ulaşan sermayeleri ve yatırımları ile 

ekonomide ayrı bir önem kazanmışlardır. 

13.7.1967 tarihinde 903 Sayılı Kanunun kabul edilmesin¬ 

den sonra, basit şekil şartını yerine getiren her kuruluş veya şa— 
hıs vakıf kurmuş, devletin kamu görevi yükünü azaltma gayesi ile 

vergi muafiyeti talep etmiştir. Vergi muafiyeti almış olan bu va¬ 
kıflar üzerinde yeterli teftiş ve denetim yapılamadığı için toplum¬ 

da ekonomik ve sosyal bir takım dengesizlikler ile karşılaşılmış 
ve bir vakıf enflasyonu meydana gelmiştir. 

Vakıf kültürünü ve müessesesini yozlaştırmadan, bugünün 

gelişmekte olan ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına cevab verebilecek 
şekilde yeni bir düzenlemeye gitme zorunluluğu ile karşılaşılmış¬ 
tır. Bundan önceki Plân ve Program dönemlerinde vakıf müessesesi 

ve vakıf kültürüne gereken önemin yeterince verilmediği görülmek¬ 

tedir. Hazırlanan "Vakıf Özel İhtisas Komisyonu Raporu" ile bu ko¬ 

şudaki çalışmalara yön verilmeye gayret edilmiştir. 
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B- Çalışmanın Yapılışı 

Ecdad yadigârı menkul ve gayrimenkul vakıf eserlerimizi 
korumak, tamir ve restore etmek, onları orjinal durumlarıyla gele¬ 
cek nesillere intikal ettirmek, Türk kültür ve sanatının emsalsiz 

belgeleri ve Türk vatanının tapuları mahiyetinde olan bu eserleri 

yaşatmak, tanıtmak ve vakıf müessesesinin bütün özellikleri ile 
günümüzün değişen toplum şartları ve ihtiyaçları karşısında devamı¬ 
nı sağlamak "Vakıf Özel İhtisas Komisyonu" çalışmalarının ana he¬ 
defleri olmuştur. 

Bu hedef doğrultusunda Vhkıf müessesesi sektör modeli'- 

nin kurulabilmesi için, Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı 
"Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları Çalışma 
Modeli" adlı rehberden faydalanılmıştır. 

Bu raporun hazırlanmasında başvurulan ana kaynaklar 
"Vakıf Hukuku ve Vakıf Kültürü" konusunda Üniversitelerimizde ça¬ 

lışan ve eser vermiş bulunan değerli hocalarımız, Vakıf müessesesi- 
ne uygulamada hizmet vermiş bulunan değerli vakıfçılarımız ve bu 

müessesenin tarihi gelişimi içinde bu günkü şartlarda bozulmadan 

yürümesini temin için çalışmakta olan ilgili kamu kuruluşlarının 

temsilcileri olmuştur. 

Vakıf Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını yürütebilmek 
için önce bir Ana Komisyon teşkil edilmiştir. Ana komisyon 

21.9.1982 tarihinde toplanmış, Devlet Planlama Teşkilâtının bu 
konuda hazırlamış olduğu Rapor çerçevesinde görüş birliğine vara¬ 
rak alt komisyonların teşkili için üye sayısının artırılmasına 
karar vermiştir. 

22.10.1982 tarihinde yapılan toplantıda 3 alt komisyon 
teşkil edilmiş ve komisyonlar çalışmalarına başlamışlardır. 
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Beşir.ci Beş Yıllık Kalkınma Planı Vakıf Özel 

İhtisas Ana Komisyon Üyelerimiz 

1. Kamil TEPECİ (Komisyon Başkanı) 

Temyiz Eski Reisi 

2. Prof.Dr. Şakir BERKİ (Başkan Yardımcısı) 
Ankara Hukuk Fakültesi 
Medeni Hukuk Kürsüsü 

3. Prof.Dr. Haluk KARAMAGRALI 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kürsüsü 

4. Doç.Dr. Yılmaz ÖNCE 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kürsüsü 

5. Dr. Ahmet İŞERİ 
TRT Hukuk Müşaviri 

6. Feramuz BERKOL 

Vakıflar Eski Genel Müdürü 

7. Rıza KIZIKOĞLU 
Manisa Yüksek Tahsil Öğrenci Vakfı Üyesi 

8. Ahmet Aydın BOLAK 

Türk Petrol Vakfı Başkanı 



Şaban ERKİLET 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müö.Baş. 
Yardımcısı 

Cemal ettin JBORAN 

Milli Savunma Bakanlığı 
Mly.Ön Yüzbaşı 

Necip AKA 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı 

Ülker GÜZEL 

Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı 
I 

Beşinci Beş Yıllık. Kalkınma Planı Vakıf Özel İhtisas 
Alt Komisyonları ve Üyeleri 

Vakıf Hukuku ve Politikası Alt Komisyon Üyeleri 

Ahmet Aydın BOLAK (Komisyon Başkanı) 
Türk Eğitim Vakıf II. Başkanı 

Prof.Pr. Fikret EREN 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni 
Hukuk Kürsüsü 

Doç.Dr. Mehmet ÜNAL 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni 
Hukuk Kürsüsü 

Doç.Dr. Abclülkadir ŞENER 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
İslam Hukuku Bilim Dalı 
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5. Doç.Dr. Aytaç EKEN 
9. Eylül Üniversitesi Ekonomi Fakültesi 
Öğretim Üyesi 

6. Dr. Davut AYDIN 

Anadolu Üniversitesi Ekonomi ve Maliye 
Fakültesi Öğretim Üyesi 

7. Dr. Ahmet İŞERİ 
T.R.T. Hukuk Müşaviri 

8. Nahit Rıfkı DİNÇER 
İlim Yayma Vakfı Başkşnı 

9. Cemal CEBECİ 

Eski Planlamacı Emekli Öğretmen 

10. Samim BİLGEN 

Kara, Hava, Denis Kuvvetleri Güçlendirme 
Vakıfları Hiıkuk Müşaviri 

11. Feraauz BERKOL 

Vakıflar Eski Genel Müdürü 

12. Şaban ERKİLET 
Maliye Bakanlığa Gelirler Genel 
Müdürlüğü Baş Müşaviri 

13. Necip AKA 

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı 
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14. Ruşen BALTA 
Vakıflar Şenel Müdürlüğü 
Mülhak Vakıflar Daire Başkanı 

15. Hüseyin SALEPÇİ 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Hukuk 
Müşaviri 

16. Emin HEKİMGİL 

Kamu Hizmetleri Araştırma Vakfı 
Üyesi 

9 
17. Mehmet EMRE 

Emekli Müftü 

18. Ali Rıza AKDEMİR 

Emekli Vali 

19. Ekmelettin İHSANOĞLU 
İslam Konferansı İslâm Tarih Kültür ve Sanat 
Araştırma Merkezi Direktörü 

II. Vakıf Sanat Eserlerinin İhya ve Onarımı 
Alt Komisyon Üyeleri 

1. Prof.Dr. Oktay ASLANAPA (Komisyon Başkanı) 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kürsüsü 

2. Prof.Dr. Oluç ARIK 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kürsüsü 



3. Prof.Dr. Haluk KARAMAGRALI 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kürsüsü 

4. Prof.Dr. Orhan ALSAÇ 
Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 
Öğretim Üyesi,Yüksek Anıtlar Kurulu Başk. 

5. Doç.Dr. Yılmaz ÖNGE 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve 
Sanat Tarihi Kürsüsü 

6. Doç.Dr. Rafet YİNANÇ 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Tarih Bölümü 

7. Dr. İbrahim NUMAN 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kürsüsü 

8. Uğur DERMAN 
Türk Petrol Vakfı umumi Katibi 

9. Raci TEMİZER 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü 

10. . Rusret KÖKLÜ 

Yüksek Mimar İmar İskan Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı 

11. Rıdvan ÇONGUR 
Anadolu Üniversitesi öfretim Görevlisi 
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12. Orhan Cezmi TUNCER 

Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 
Öğretim Görevlisi 

III. Teşkilat ve İdari Tedbirler Alt Komisyon Üyeleri 

1. Avni AKYOL (Komisyon Başkanı) 
Kültür Eski Bakanı 
Eczacıbaşı Vakıf Başkanı 

2. Doç.Dr. Ekmelettin İHSANOGLU 
İsîam Konferansı İslâm Tarih Kültür 
ve Sanat Merkezi Direktörü 

3. İsmet BİNARK 

Başbakanlık Eski Arşiv Genel Müdürü 

4. İlhan SÖZSEN 

Emekli Vali 

5. İsmail Hakkı YILANLIOĞLU 

Diyanet Vakfı Başkanı 

6. Rıza KJZIKOĞLU 

Manisa Yüksek Tahsil Öğrenci Vakfı 
Üyesi 
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8. Necip AKA 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müd. 
Yardımcısı 

9. Mehmet DOĞAN 

Turizm ve Kültür Bakanlığı 100. Yıl Bürosu 

10. Muhsin METE 

TRT Prodüktör 

C- Kapsam 

Vakıf müessesesi, bütün İslâm aleminde asırlarca yaşa¬ 
mış ve hayatın günlük hadiseleri ile sıkı sıkıya bağlı kalmış, 
ekonomik ve sosyal hayat üzerinde derin tesirleri olan dinî-Huku- 
kî ve ekonomik bir müessesedir. 

Üç-dört bin seneden beri devam edegelen ve asırlarca 
bir kısım kamu hizmetlerini gören, topluma ahlâk, fazilet ve kar¬ 

şılıklı sevgi ve hürmet hislerini telkin eden bu tarihi kuruluş, 
özellikle Osmanlı İmparatorluğu zamanında en yüksek seviyeye ula¬ 

şan hizmetleri ile toplumun sosyal-ekonomik ve kültürel hayatına 

geniş ölçüde katkıda bulunmuştur. 

Türk sosyal hayatında, İslâm hukukunun en çok işlenmiş 

ve geliştirilmiş bölümlerinden biri vakıflardır. 

Vakıf, Fertlerin menkul veya gayri-menkul bir kıymeti, 
hiç bir tesir, mecburiyet ve mükellefiyet altında kalmaksızın, 
sırf kendi rıza, rey ve kararları ile şahsî mülkiyetinden çıkarıp 
hayır ve yardım eunacı ile, yine kendileri tarafından tayin olunan 
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/ (1) 
hayır şart ve hizmetlerin ifası için, ebedi olarak tahsis etmesi, 
şeklinde tarif edilir. 

Ferdi mülkiyetten çıkarılan ve mülkiyet hakkının, mali¬ 
kine ve haleflerine sağlıyaeağı bütün hak ve menfaatler, toplum 
yararına terk ve tahsis edilen bu mallar vakfın kurulması ile be¬ 
raber şahsiyet kazanır. Diğer bir deyişle, vakıf; mala şahsiyet 
vermektedir. 

Değişik Psiko-sosyal şartlar altında kurulan vakıfla¬ 
rın her biri müstakil birer (tüzel kişiliğe) sahiptirler. Statü¬ 
lerinde yazılı olan esaslar çerçevesinde idare edilmekte ve kanu¬ 

nen yetkili olan kuruluşlarca denetlenmektedirler. 

Her vakfın mekanizmasında başlıca şu unsurlar göze 

çarpar. 

Her vakfın 

1. Vakfın 

2. Vakfın 

3. Vakfın 

4. Vakfın 

5. Vakfın 

6. Vakfın 

tahsis 

(1) Prof. BERKİ Şakir, Vakfın Mahiyeti, 
Vakıflar Dergisi, 
Sayı VIII, Ankara, 1969 
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Türkiye'de vakıflar kuruluş tarihlerine göre üç kısım¬ 
da incelenebilir. 

1. Eski Vakıflar : Selçuklular ve Osmanlı İmparator¬ 
luğu zamanından kalma vakıflardır. 

2. Yeni Vakıflar : Cumhuriyet döneminde ve 903 sayılı 

kanuna göre kurulan vakıflardır. 

3. Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare olanan vakıflar 

2762 Sayılı Vakıflar Kanununun birinci maddesine göre, 

Madeni Kanunun yayım tarihinden (4 Ekim 1926 dan) önce kurulan 

vakıflar iki kısma ayrılır. 

1. Mazbut Vakıflar ; Vakıflar Genel Müdürlüğünce ida¬ 

re olunmakta ve mütevellileri genel müdürlüğün, kontrolü altında¬ 

dır. Bu vakıflar kül olarak bir tüzel kişi sayılırlar. Genel Mü¬ 
dürlüğün bütçesi dahilinde îdare edilirler. 

Genel Müdürlüğe bağlı mezbut vakıflar sayısını tes- 

bit mümkün değildir. Osmanlı İmparatorluğu zamanından süre gelen 

vakıflardır. 

Örnek olarak Gureba Hastanesi ve Bezm-i Alem Valide 

Sultan Vakıflarını sayabiliriz. 

2. Mülhak Vakıflar : Statülerinde gösterilen idare 

uzuvları (mütevellileri) tarafından idare olunurlar. Vakıfların 

her biri ayrı ayrı birer tüzel kişiliğe sahiptirler. Her biri ken¬ 

di taahhütleri ile bağlıdır. Kendilerine has gelir ve masrafları 
vardır. Borçlarını kendileri öderler. 
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Mülhak Vakıflar 3 kısma ayrılır : 

a) Azınlık Vakıfları : Azınlıklar tarafından ku¬ 
rulan vakıflar olup topluluğun seçtiği yönetim kurulu tarafından 

yönetilirler ve o topluluğun dinî, sosyal ve kültürel ihtiyaçları¬ 
nı karşılarlar. 

b) Vakfedenlerin çocukları tarafından idare edi¬ 

len vakıflar ; Mülhak vakıfların çoğunluğu bu türdendir, ömek ola¬ 
rak; Sokullu Şehit Mehmet Paşanın İstanbul, Edime ve Kayseri'deki 
vakıfları göstenle bilir. 

c) 903 Sayılı Kanuna tabi olan Vakıflar : Tescil 

edilmiş ve işleyen dosyası bulunan yeni, kurulmuş, gayesi için ça¬ 
lışan teftiş gören ve İ<> 5 denetleme payı veren vakıflardır. 

Vakıflar kanununun 11. maddesi "Vakıf paraları ve 

vakıfların akar nev'inden olan gayr imenku11erininde özel mülkiyet 
müessesi olduğunu kabul etmektedir. 

Vakıf : belli bir malı, devamlı olarak, kamunun 

yararına tahsis etmek olduğuna göre, insanların yaradılışında bulu¬ 
nan başkalarına yardım ve iyilik etme duygularından doğan eski bir 

müessese olması nedeni ile çeşitli yönlerden incelenebilir. Bu ba¬ 

kımdan vakfın mahiyetini; sosyal, iktisaî, dinî ve hukukî açılar¬ 
dan olmak üzere dört yönden inceliyebiliriz. (2) 

(2) Prof. BERKİ, Şakir, age. 
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Vakfın Sosyal Yönden Mahiyeti : 

Bu günün anlayışında devlet; vatandaşlarını mümkün ol
duğu kadar refaha ulaştırmak için yalnız yaşama ve idareye ilişkin 
tedbirler almakla yetinmeyip, iktisadîve malî tedbirler alarak ga
yesini gerçekleştirecek ortamı hazırlamakla yükümlüdür. 

Bu yükümlülükten doğan sonuç olarak her devletin bütçe

sinde, kamu görevini görmek için ayrı ayrı fasıllar açılır. Bu ka
mu görevinin finansmanı, genellikle vergiler tarafından karşılanır. 

Bu günün sosyal devlet anlayışına göre, devletin kamu hizmetleri 

büyük ölçüde artmış ve çeşitlenmiştir. Vakıf müessesesi, bu gibi 
Ülkelerde, devletin az başarabildiği veya hiç giremediği kamu hiz
metlerine fertlerin iradesi ile doğrudan doğruya yardımı amaç edi
nen bir müessese olarak ortaya çıkar. Vakıf şebekesi haline gel

miş olan ülkelerde çeşitli kamu hizmetleri vakıf gibi eski ve kök-
ltt bj,r müessese tarafından desteklenir. Devlet*de o nisbette bütçe
den tasarruf imkânı bulmuş olur. Vakıfların bu çok önemli faydası 
▼e sosyal yönü sebebi ile tarihte bütün hukukçular halkı vakıf yap
mak ve mallarını kamuya ve bunun sonucu devlet gücüne yardımcı ol

malarını teşvik etmek için çalışmışlardır. Vakfın sosyal bakımın

dan ta önemli yönü kamunun görevini azaltması olmaktadır ki, bu şekli 
ile vakıf ilk defa İslam hukukunda görülmüştür. Roma hukukunda 
madara anlamda vakfın nüvesi görülmemektedir. 

Vakfı sosyal yönü ile inoelerken; fakirleri kalkındırma, 

ekom maik ve mali güçlerini desteklemek ve onların sosyal durumları
ma çösüm yolu getirmek olan özelliğini de belirtmek gereklidir. Va
kıflar» amaoı yalnız, haatahane, köprü, kütüphane, han, çeşme, 

mar'a, harman yeri gibi doğrudan doğruya kamu hizmetine açık yer-
Isfr açmak değil, fakir yurtları, güçsüz, öksüz ve hastaların bakımı 
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işlerini yüklenecek toplumun sosyal ahlakını düzene koyma amacını 
da güder. Yapılan yardımın açıklanmaması sonucu; sosyal adalet ve 
sosyal yardımlaşma, şeref ve haysiyetin rencide edilmemesi ve şah¬ 
siyetin himayesi prensibi sağlanmış olmaktadır. 

Vakfın Hukukî Yönden Mahiyeti 

Vakfın hukukî yönü incelendiğinde müessesenin en önemli 

yönünün özel hukuk, hatta medeni hukuk tüzel kişiliği olduğu görü¬ 
lür. Medeni hukuk tüzel kişileri, dernekler ve Vakıflardır. Diğer 

şirketler Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununa göre işlem görmekte¬ 
dir. 

Dernekler ve özel hukuk tüzel kişilerinin, vakıftan 

farkı insan unsurunun bulunma şartının aranmamasıdır. Çünkü vakıf, 

belli bir malın belli bir gayeye tahsisi ile teşekkül eder. Vakfı 
yapan, resmî senet, veya ölüme bağlı tasarrufda mütevelli görterme- 

se de yine vakıf kurulmuş sayılır. 

a) Vakıfta bağış kamuya, hibede ise belirli bir veya 
birkaç gerçek veya hükmî şahsa yapılır. Vakıfta hükmü şahsiyet de¬ 
vamlılık arzeder. Hibe de ise süreksiz bir hükmî şahsiyet vardır. 

b) Vakıf yapıldıktan sonra rücu 'etmek mümkün değildir. 
Hibeden rücu mümkündür. 

c) Vakıf ile hibenin teşekkülleri arasında fark vardır. 

Hibe elden yapılır, vakıf ise kanunda belli şekil şartları ila ya¬ 
rine getirilebilir. 
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d) ibahe ile vakıf arasındaki farka gelince; ibahe 
bağışın bir nev'idir. Ancak ibahe bağış yapılan şey, bağış yapılan 
kişi tarafından anında tüketilir. Vakıfta ise bir devamlılık söz- 

konusudur. Tüketim sureti ile vakıf olmaz. Bir örnek verirsek; bir 
veya birden fazla kişiyi bağ veya bahçesinde ki dut ve incir yemek 

için serbest bırakır veya bir lokantada yemek yedirirseniz bu mey¬ 
ve veya yemek yediği anda ibahe olmuş ve bitmiştir. 

e) Vakıf ile ibra arasındaki farkı açıklamaya pek ge¬ 
rek yok sanırım. İbra bilindiği üzere karşılıksız olarak bir bor¬ 

cun, ödenmediği halde ödendiğini kabul etmek demektir. Mahiyeti 

itibariyle arasındaki fark açıktır. 

Vakfın Dinî Yönden Mahiyeti 

Vakıf dini yön ile incelenirse, mecburi ve asgari sada¬ 
kalara ek olarak kamuya yapılan ihtiyari bir yardım (teberru) ola¬ 
rak kabul edilebilir. Bu ihtiyarî ve ek (munzam) yardım (teberru) 

toplum bakımından da önemlidir. Çünkü ihtiyaçtan fazla servetini 

veya bir kısmını elden çıkarıp geçici yardımlar yapmaktansa, ka¬ 
muya tahsis etmek en olumlu ve makbul davranış olarak kabul edi¬ 
lebilir. 

İslâm hukukunda emvalin terekenin bir kısmının mutlaka 

vakfedilmesi şeklinde bir mecburiyet yoktur. Ancak bir kimse haya¬ 

tında bütün mal ve mülkünü vakfedebileceği gibi, ölüme bağlı tasar¬ 

ruf ile tasarruf nisabına tecavüz etmemek şartı ile terekesinin 

cüz'ünü vakfedebilir. 
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İslâm dinine göre, bir müslüman sadaka ve zekât borç¬ 
larını yerine getirmek ile dinin emrettiği asgari hayırseverliği 

yapmış olur. Vakıf yapmakta ise, hayırseverliğini toplum ve vatan¬ 
severliğini örneklendirmek ve isbatlamak için mala bağlılığından 
feragat faziletliğini göstermiş olduğu kabul edilir. 

Vakfın İktisadî Yönden Mahiyeti 

Vakıf ekonomik yönden; atıl kalmış verimsiz sermayeyi; 

kamu yararına verimli olarak kuvveden fiile geçiren ve az da ol¬ 

sa devamlı gelir getiren bir müessese olarak tanımlanabilir. 

Buradan çıkan bir sonuça göre; fertler ihtiyaçtan faz¬ 
la olan servetlerini yardım amacı ile tasarruf etmektedirler. 0 hal¬ 
de vakıf, fertleri tasarrufa teşvik eden bir ekonomik özellik de 
taşımaktadır. Bu tasarrufun kamu hizmeti lehine döner sermaye te¬ 

sis ettiğini de kabul etmek gerekir. Çünkü, vakıfta devamlılığı 
temin etmek için her vakfeden, vakfa tahsis ettiği malın işletil¬ 
mesini şart koşmakta ve bunun içinde bir mütevelli heyet tayin 
etmektedir. 

Bunlara ek olarak vakfı, bazı müsrif mirasçıların vera¬ 

set yolu ile ellerine geçecek olan miras paylarını kısa zaman için¬ 
de israf etmelerine engel olan bir müessese olarakta kabul edebili¬ 
riz. 



t 

-İS¬ 

li. MEVCUT DURUM 

A. Tarihi Gelişim İçinde Vakıflar ve Vakıf Eski 
Eserleri 

1. Osmanlı İmparatorluğunda Vakıflar (x) 

* 

Vakıf müessesesi Türk Toplumuna yabancı bir müessese 
değildir. Hatta, gerek din gerekse toplum açısından bir takım sebeb- 
ler ile belli bir malın belli bir gayeye tahsisi Osmanlı toplumun- 
da çağının ötesine örnek olacak bir şekilde gelişmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunda ki vakıf müessesesini ku¬ 
ruluş ve işleyiş açısından incelersek "imaret" ve "Vakıf" terimleri¬ 

nin birbirlerini tamamladığını görürüz. 

Cami, medrese, hastahane, han, içmesuları, yol ve 
köprülerden meydana gelen bir tesis olan imaret, hayır gayesi ile 

kurulmuş olup han pazar, kervansaray hamam, değirmen ve aşevi gibi 

kuruluşlarınden gelir temin ederek varlığını sürdürmekteydi. Hayır 

için kurulmuş bu dini müesseseler genellikle camilerin etrafında 
yer alırdı. İmaretler, Osmanlı şehir planında önemli bir yere sa¬ 
hiptiler. 

Vakıflar; hayır gayesi ile ölüme bağlı tasarruflar 

şeklinde, sermayenin aslına zarar vermeksizin, herhangi bir müdde¬ 
te bağlanmaksızm kârın belli bir amaca tahsis edilmesini sağlar¬ 
lar. 

(x) İNALCIK Halil, The Ottoman Empire 
London, 1973 
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Vakıf, malîve idarîyönden özerk bir kuruluştu. Ku¬ 
rucu bir mütevelli tayin eder, vakıf çok büyükse genellikle bir 
de nazır tayin edilirdi. Mütevelli vakıfla ilgili bütün işlerden 
sorumluydu. Gelirin çoğalması için tedbirler alıp, tahsisleri yap¬ 
mak ve bu fonları vakfın gayesine uygun olarak kullanmak, çalışan¬ 
ların aylıklarını ödemek, bakım ve onarım işlerini yürütmek bunlar 
arasındadır. Nazır ise müfettiş görevi görürdü. Vakfın gayesine uy¬ 

gun hareket edilmediğini kontrol eder ve vakıfta çalışan bütün me¬ 
mur ve müstahdemlerin senede bir defa biraraya gelerek vakıf iş¬ 

lerini tartışmalarını sağlardı. Bu grup memnun değilse mütevelli¬ 
nin değiştirilmesi talep edilirdi. 

Devlet o mahallin kadısına veya özel tayin edilen 

bir müfettişe her vakfın hesaplarını kontrol ve tasdik ettirirdi. 

Bütün bu tedbirlerin gayesi, vakfın amacına uygun bir biçimde hiz¬ 

met görmesini temin etmekti. 

Vakıfların gelirine dayanarak İstanbul'da ve diğer 
Osmanlı şehirlerinde çeşitli kültürel ve ticarî bina ve tesisler 
kurulmuştur. Şehircilik çalışmaları 16. asırda devam etmiştir. İs¬ 
tanbul Sinan'ın eserleri ile ve asrın yarısında nüfusu 400.000'ni 

bularak Avrupa'nın en büyük merkezi olmuştur. İstanbul'un iaşesini, 
yakacağını ve suyunu sağlamak, Osmanlı ekonomisinin çok sıkı kon¬ 
trollü olmasına yol açan başlıca faktörlerden birini teşkil etti. 
Aynı zamanda İstanbul^ İmparatorluğun en büyük ticaret ve transit 
merkezi haline geldi. 

Vakıfların Osmanlı toplumundaki bu gelişimi yalnız 
dinî gerekçeye bağlanamaz. Dinî nedenlerin yanında, bayındırlık ve 
ziraat işleri gibi kamu görevlerinin devletin faaliyet alanına gir¬ 
memesi, ihtiyaçların karşılanması toplumun sosyal yardımlaşma, 



- 20 -

estetik ve kültür hisleri bu tür faaliyetleri yerine getirecek ve 

bunlara ilişkin eserleri kuracak müesseselerin ortaya çıkmasına se~ 

beb olmuştur. 

Bu şekilde meydana getirilen vakıfların gerçekte, 

kamu hizmetlerinin büyük bir kısmını yüklenmeleri vakıf müessesesi- 
ne karşı toplumun ilgi ve itibarını artırmıştır.. Günümüzdeki kamu 
hizmetlerinin bir çoğunun vakıf suretiyle kurulmuş olması, vakıf 
eserlerinin milli servetin ve uygarlık eserlerimizin büyük bir kıs¬ 

mını oluşturması, bu ilgi ve itibarı günümüzde de bütün canlılığı 
ile sürdürmekte ve atalarımızın vakıfları; gerek idare, gerekse 

uygarlık tarihimizin mümtaz bir safhasını teşkil etmektedir.(4)(5) 

Selçuklular ve Beylikler devrinden başlamak üzere, 

muhtelif peryodik devirlere ait çeşitli mimari eserler, memleketi 

mizde olduğu kadar, bugünkü sınırlarımızın dışında kalan ve vaktiy¬ 
le idaremiz altında bulunan topraklarda da yayılmıştır. Her biri 
sanat şaheseri olan eski eserler, dinî ve sosyal hizmetlerin ye¬ 

rine getirilmesi için vakfın bünyesinde genellikle birer manzume 

şeklinde vücut bulmuşlardır. Çok geniş bir sosyal hizmet ve sanat 
anlayışının eseri olan bu yapıların meydana gelebilmesi için önem¬ 
li bir inşaat tekniği ve organizasyonunun mevcut olması şarttır. 

(4) Prof. ONAR, Sıddık Sami, Hukukumuzun umumi 
Eserleri, Cilt I.» 

(5) MATEMİ, Hüaeyin Önceki ve Bugünkü Hukuklunuzda 
Vakıf Kurma Muamelesi. İstanbul, 1969 
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Nitekim sanat ve mimarlık tarihinde büyük önemi haiz olan Türk 
âbidelerinin inşa ve bakımına ait vesikalar, Türk yapı işleri ve 

teşkilâtı üzerindeki araştırmalara ışık tuttuğu kadar, devirleri¬ 
nin teknik ve malî imkân ve vasıtalarıyla, İktisadî gücünü, bediî 
sevk ve kültürü ile idari kabiliyetini de ortaya koymaktadır. 

Yurdumuzun hemen her köşesini süsleyen vakıf eserle¬ 

ri, muhakkak ki ilk yapılışlarından bu yana olduğu gibi gelmemiş¬ 
ler, tabiî âfetler ve zamanın yıpratıcı tesirleri, tahrip olunma¬ 
larına sebep olmuş ve hattâ büyük bir kısmı bu suretle yok olmuş¬ 
tur. Ancak bunların bir kısmının devlet veya hayır sahibi kişiler 

vasıtasıyla ve vakfın kendi gelirleri ile yeniden ihya ve tamirle¬ 

ri yapılarak günümüze kadar gelmeleri sağlanmıştır. Eserlerin ba¬ 
zılarının üzerinde bulunan tamir kitabeleri bu durumu açıkça gös¬ 
termektedir. Zaman zaman yapılmış olan bu ihya ve onarımlar, belir¬ 

li bir prensibe dayanmadığından eserlerin pek çoğunda değişik per- 
yodik devirlerin onarım özelliklerini birarada görmek mümkün olmak¬ 

tadır. Devlet eliyle yaptırılmış olan onarım ve inşaatlarda pren¬ 
siplere dahi çok sadık kalınmıştır. Özellikle Hassa mimarlarının 
eserlerinde devirlerinin özelliklerine göre büyük değişiklikler 
olmamıştır. 

XIX. Asrın ikinci yarısından itibaren Ermeni ve Rum 

ustaların yapı sanatı üzerinde gösterdikleri faaliyet, vakıf eserle 

rinin onarımmda or J inal e göre bozukluklara sebep olmuştur. Yakın 
yüzyıla kadar, yaratıcı güçlerini eşsiz sanat eserleri- ile ortaya 
koyan mimar ve ustalarımızın yerini alan azınlık ustalar, Avrupaî 
unsurları mimarimize sokmaya çalışmışlardır.(x) Osmanlı İmparator¬ 
luğu 'nun son zamanlarında Türk abidelerinin onarımı konusunda büyük 
gayret gösterilmiştir. Devlet eliyle yapılan bu çalışmaların daha 
çok dinîbinalar üzerine teksif edildiği ve camilerle türbelerin 
inşa ve tamirine öncelik verildiği görülmektedir. 

(x) Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü. 
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Bütün bu onarım ve ihya faaliyetlerinin belirli 
prensipler ve düzen içinde yapılmasının, ancak Evkaf Nezareti'nin 

kurulması ile gerçekleştiğini görmekteyiz. "Bvkaf-ı Humayun Neza¬ 
reti" zamanında, "Sanayi-i Hendesiye"nin mimarlık, mekanik ve su 

mühendisliği gibi çeşitli bölümlerinde yetişmiş olan seçkin uzman¬ 
lardan kurulan bir fen heyetine inşaat ve onarım işleri verilmiş¬ 
tir. Merkezde olduğu gibi, Nezaretin taşra teşkilâtında da aynı 
heyetler kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselmesine muva¬ 
zi olarak ilerleyen vakıflar, gerilemesiyle de zayıflamışlardır. 
Evkaf Nezareti'nin kurulması ile gösterilen bazı gayretlerin sonucu 
olarak \«kıflarda gelişmeler kaydedilmiş ise de, İmparatorluğun son 
zamanlarında vukua gelen harpler ve bazı siyasîkarışıklıklar yü¬ 
zünden vakıflar tekrar esaslı bozulmalara maruz kalmışlardır. 

Bu durum, İstiklâl Savaşı sırasında kurulan"Şer'iye 
ve Evkaf Nezaretinin 1924'de kaldırılarak "Vakıflar Şenel Müdür- 

lUğü"nün kurulmasına ve hattâ 1935 yılında 2762 sayılı "Vakıflar 
Kanununun çıkarılmasına kadar devam etmiştir. 

2. Cumhuriyet Döneminde Vakıflar 

Cumhuriyet Döneminde Medeni Kanunun kabulu ile vakıf 

müessesesij"tesis" adı altında yeni bir hukuki esasa bağlanmıştır. 
Yeni düzenlemeler ile vakıf müessesesine Medeni Kanunun tesislere 

ilişkin hükümleri ile Vakıflar Kanununun hükümleri uygulanmıştır. 

Kamu hizmetlerinin prensip olarak kamu tüzel kişi¬ 
lerince »ağlandığı yeni düzende vakıf (tesis) kurma talebi oldukça 

geri kalmıştır. Medeni Kanunun kabulünden itibaren 903 sayılı Ka¬ 
nunim kabulüne.kadar olan zaman içinde kurulan vakıf sayısı 50 ci¬ 
varındadır. Buna karşılık kurulan demek sayısı 28.375 olmuştur. (x) 

(x) Vakıflar Şenel Mttd. 
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Medeni Kanunun "tesis" hükümlerinin yetersizliği 

konusunda yaygınlaşan kanaat 1967 yılında 903 sayılı Kanunun çık¬ 
masına sebeb olmuştur. Bu Kanunun hazırlanmasında; vakıf müessese- 

sini yeniden başvurur bir hale getirmek, gittikçe ağırlaşan Kamu 
hizmetlerinin yükü konusunda devlete yardımcı olmak ve işletmele¬ 
rin miras sebebi ile parçalanmalarını önlemek amacı güdülmüştür. 

Modem devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu 

kamu hizmetleri yükünü halkın sosyal dayanışma ruhuna başvurarak 

azaltmak amacı ile kamuya yararlı vakıfların kuruluş ve gelişmesi¬ 

ni teşvik etmek için, bir taraftan kamuya faydalı vakıflar lehine 
gerekli vergi muafiyetini tanımak, bir taraftan da bu tip vakıflar 
kurmak istiyenlerin tasarruf miktarını artırmak düşüncesi ile 

M.K.muzun tesislerle ilgili faslının değiştirilmesi amacını güden 

ve 1967 yılında 903 sayılı Kanun kabul edilmiştir. 

Bu kanun ile Türk Medeni Kanununun 73 ve sonraki 

maddelerinde yer alan müesseseyi ifade etmek üzere kurulan tesis¬ 

ler Vakıf olarak kabul edilmiş ve tüzel kişiliği bulunan yeni Va¬ 
kıflar kurmak mümkün olmuştur. 

Söz konusu Kanunun verdiği bu muafiyetten faydalana¬ 

bilmek ve son zamanlarda ağırlaşan vergi yükünden kaçınabilmek içir 
mevzuattaki değişiklik sonucu bütün dernekler 903 sayılı kanunun ş€ 
kil şartını yerine getirerek kanunda yer alan vergilerden muafiyet 
talep eder hale gelmişlerdir. Kanunun öngördüğü basit şekil şartı¬ 
nı yerine getiren, "Vakıf Kurluşları"nın; kurulmadan ve gayelerine 
uygun olarak hiçbir faaliyette bulunmadan vergi muafiyeti alması, 
sayıları sür'atle artan bu kuruluşların hâzinenin vergi geliri kay¬ 
bını oldukça yüksek tutarlara ulaştırdığı tahmin edilmektedir. 
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903 Sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan ve vergi 
muafiyeti almış olan vakıfların; uygulamada senetlerinde yazılı 
olan gayelerine uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını ve "devle¬ 

tin kamu görevi yükünü ne ölçüde azalttıklarının etkin bir şekilde 
kontrolü ve teftişi yapılamadığı ve Maliye Bakanlığı ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün etkili teftiş ve denetiminden yoksun olan bu 
kuruluşların muafiyeti aldıktan sonra nasıl çalıştıkları hakkında 

yeterli bilgi alınamadığı tesbit edilmiştir. 

Bu güne kadar kurulan ve vergi muafiyeti talep eden 

gayesi öğrenci okutmak, okul yaptırmak ve burs vermek olan bir kı¬ 

sım kuruluşlar yeterli sermayeleri olmadan ve yalnız çıplak mülki¬ 
yeti vakfa ait, gelirleri yönetim kurulunun tasarrufu altında ol¬ 

mak üzere bina, işhanı, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri mal var¬ 

lığı olarak gösterip kanunda yer alan vergilerden muaf olmuşlardır. 

Vakıf olarak teşkilatlanmak isteyen ve dolayısı ile 

vergi muafiyeti talep eden kuruluşların arasında, holdingler, bü¬ 
yük sermaye şirketleri, dernekler, ücretli öğrenci okutan özel 

okullar,kamu kuruluşları ön'planda gelmektedir. 

Beş Yıllık Planlar da ve Yıllık Programlarda vergi 
politikası ile ilgili olarak getirilen ilkeler, vergi muafiyeti 
ve istisnaları konusunda açık hükümler getirmiş isede 903-sayılı 
Kanunun uygulama sonuçlarını değiştirememiştir. 
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B. Kalkınma Plan ve Programlarında Vakıf ve Vakıf Eski 

Eserleri 

Eski eserlerin korunması konusu ile ilgili meseleler, 

Beş Yıllık Plân ve Yıllık Programlarda Kültür Sektörü içinde ince¬ 
lenmiştir. Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânları ve 1963 Yılı Programı'ndan 1983 Yılı Programı'na kadar 
uzanan Yıllık Programlar, İcra Plânları ve Yatırım Programları tek 
tek ’gözden geçirildiğinde, eski eserlerin korunması ve bizatihi 
millîkültür politikası mevzuunda sistemli ve istikrarlı bir plân¬ 
lama yaklaşımı içinde bulunabildiği söylenemez. Nitekim, genel ola¬ 
rak millî kültür faaliyetleri ve özel olarak eski eserlerin korun¬ 
ması üzerinde, en fazla İkinci Beş Yıllık Plân'da ve bu Plân'ın 
dilimlerini teşkil eden Yıllık Programlarda - bilhassa 1970 ve 

1971 Programlarında - durulmuştur. 

1. - Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında vakıf ve va- 
kıf eski eserleri konusunda bir bölüm yer almamış ve kültür faali¬ 

yetleri başlığı altında çok genel bir ifade ile, "kültür varlığını 

korumak, geliştirmek ve daha geniş bir çevreye tanıtmak" şeklinde, 
bir ilke getirilmiştir. 

2. - İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında kültür daha 

geniş bir çerçeve içinde ele alınmış, Birinci Plân'.a ilâve olarak, 
"yeni kültür eserlerinin yaratılmasını sağlıyacak bir ortamın hasır¬ 

lanması, Türk kültür eserlerinin yurt içinde ve dış dünyaya tanıtıl¬ 
ması, klâsik ve çağdaş kültür değerlerinin Türk toplumuna aktarıl¬ 
ması" ana gaye olmuştur. "Eski Eserler ve Müzeler" başlığı altında 

koruma ve değerlendirme faaliyetlerine kısaca temas edilmiş ve bu 
konuda uygulanacak politika, "j. Eski eserler zamanın sebep olduğu 
tahribatın yanında diğer olumsuz tesirlere de açık bulunmaktadır. 
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Eski eserlerin daha iyi korunmasını sağlıyacak mevzuat çıkarılacak, 

bu eserlerin bakımı için gayret sarfedilecek ve tarihî değeri olan 

eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önleyici tedbirler alınacaktır." 
(İBYP, s. 190) şeklinde tayin edilmiştir. 

- 1968 Yılı Programı'nda, eski eser kaçakçılığı ve 
mtlzeler üzerinde durulmuştur, ("g" tedbiri, s.146) 

- 1969 Yılı Programı'nda; eski eserler ve folklor 
konularında radyo-televizyon yayınları; eski eserler ve folklorla 

ilgili olarak çeşitli kuruluşlarca yürütülmekte olan hizmetlerin 

koordine edilmesi için"Millî Folklor Kurulu"nun teşkili ve bu Ku¬ 
rul tarafından, eski eserlerin ve folklor değerlerinin korunması, 

tesbiti, geliştirilmesi, yayımlanması, çeşitli yönlerden inceleme, 
tanıtılma ve değerlendirilmesi için gerekli tedbirlerin tesbit edi¬ 
lerek programlanması, Ankara'da bir "Millî Müze"kurulması gibi ted¬ 
birler getirilmiş, ayrıca, "eski eserlerin korunmaları ve değerlen¬ 

dirilmelerine ilişkin tesbit ve tescil çalışmaları yeterli ölçüde 
yapılamamıştır" teşhisinde bulunularak, gene eski eser kaçakçılığı 
ve arkeolojik kazılar hakkında teferruatlı koruyucu ve geliştirici 
tedbirler sıralanmıştır, ("g", "i" ve "1" tedbirleri, s.350-351) 

- 1970 Yılı Programı'nın "Durum" kısmında, "eski 
eserlerin tesbit ve tescilleri, restore edilmeleri ve eski eser 

kaçakçılığının önlenmesi   sorunlarına yeterince eğilinememiş¬ 
tir" denilmekte ve şu önemli tedbir getirilmektedir: "Mimarî değeri 
ol«n eserlerin restore edilmelerinin beş yıllık devreler halinde 

t««mmi anması 1970 yılında bir programa bağlanacaktır. Bu programda 
Türk nrimnrîeserlerine öncelik Verilecektir." ("ç" tedbiri, s.465) 
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1970 Yılı Programı, eski eserlerin korunması konu¬ 

sunda, son derece isabetli tedbir ve tekliflerin yer aldığı fevka¬ 
lâde önemli bir devlet dokümanı mahiyetindedir. Nitekim, yukarıda 

zikredilen ve geçerliliği halen devam eden tedbirden başka şu ted¬ 
birler de, âdeta bir paket-program meydana getirecek şekilde sıra¬ 

lanmıştır : 

(b) - Eski ve çağdaş Türk kültürüne ait eserle¬ 
ri ve araştırmaları kültür bütünlüğüne uygun bir görüşle tesbit ve 
yayın yolu ile yurt içinde ve dışında tanıtma çalışmalarının yürü¬ 

tülmesi için bir program yapılacak, bu konuda ilgili kuruluşlar 

arasında işbirliği sağlanacaktır. Yazılı kültür eserleri genç ku¬ 

şaklar tarafından kolaylıkla anlaşılacak şekilde yayınlanacaktır. 

(e) - Restore edilen eserler yapılış amaçlarına 

aykırı düşmeyecek hizmetler için kullanılacak, bunun mümkün olmadı¬ 

ğı durumlarda eski fonksiyonlarını temsili şekilde canlandıran 

birer müze haline getirilecektir. 

(f) - Devlet arşivlerinin yeniden düzenlenmesi 
ve modern teknik cihazlarla donatılması için hazırlanan programın 
uygulanmasına başlanacaktır. Arşiv vesikalarının yok edilmesini 
önleyici kanunîtedbirier uygulamaya konulacaktır. 

(g) - Modern müzecilik anlayışının gerektirdiği 
hizmetlerden toplumun en geniş şekilde yararlandırılması için lüzuzı 
lu bilim, teknik, sanat, tabiat, tarih, folklor vb. konularda mü¬ 
zelerin açılması bir uygulama programına bağlanacak; bu program 
1970 yılı içinde DPT'na verilecektir. 
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(h) - Kültür eserlerinin bakım ve korunması ile 
ilgili bir bilimsel müze laboratuvarının Ankara'da kurulması ve 

bugün küçük çapta faaliyette bulunan teknik laboratuvarların güç¬ 
lendirilmesi için hazırlanacak proje en geç 1970 Temmuz ayında DPT1- 

na gönderilecektir. 

(i) - Özel mülkiyette olan mimarî eski eserlerin 

tesbit ve tescillerine ilişkin çalışmalar da Devlet mülkiyet indeki- 
lerle birlikte tamamlanacak, bu eserlerin kamulaştırılması, resto¬ 
re edilmeleri ve anarımlarının başlaması için gerekli hazırlıklar 
program döneminde tamamlanacaktır. 

(y) - İlgili ülkelerle işbirliği yapılarak yurt 

dışındaki Türk mimarî eser ve anıtları tesbit olunacak ve en önemli¬ 

lerinden başlıyarak bir program dahilinde restore edilmeleri için 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

(Bkz. 1970 Yılı Programı, s. 464-467) 

- 1971 Yılı Programı, eski eserlerin korunması ba¬ 

kımından 1970 Yılı Programı'ndan sonra gelen önemli bir resmî do¬ 

kümandır. Bu Programın "Durum" bölümünde, "eski eserlerin tesbit 
ve tescil" çalışmalarının "kapsamlı bir proje olarak ele alındığı" 
ifade edilmekte ve korunma ve restorasyon çalışmalarında engeller, 
"malî kaynakların sınırlılığı, mevzuatın yetersizliği ve teknik 

imkânların geliştirilemeyişi" şeklinde sayılmaktadır. Gene aynı 

bölümde "eski eserlerin tesbit, ve tescili, muhafazası, restore 

edilmesi ve istifadeye sunulması ile ilgili çalışmalarda, kuruluş- 

lararası işbirliğine, bunun için gerekli organizasyon ve mevzuat 

sorunlarına, bu çalışmalarla ilgili yetişmiş eleman ihtiyacının 
tesbjti ve bu ihtiyacı karşılayacak imkânların sağlanmasına 
önem verilecektir" denmektedir, (s. 628-629) 



Eski eser kaçakçılığı ile ilgili çeşitli tedbirlerin 
tekrarlandığı 1971 Programı’nda, ayrıca; "Kültür muhtevası ve unsur¬ 
larının araştırılması, incelenmesi, tesbiti, muhafazası ve resto¬ 
rasyonu ile ilgili bütün dallarda ve her kademede eleman ihtiyacı 
tesbit edilecek ve bu ihtiyacın karşılanması için gerekli eğitim 

imkânlarının sağlanması bir program içinde ele alınacaktır" denile¬ 

rek, bu konudaki uzman eleman ihtiyacı üzerinde şumullü ve isabet¬ 
li bir tedbir getirilmiştir. ("12" no.lu tedbir, s.631) 

- 1972 Yılı Programı’nda zikre değer bir tedbir bu¬ 

lunmamaktadır. Esasen, eski eserlerin korunması konusunda, 1970 ve 

1971 Programlarından sonra, Plân ve Program dokümanlarında ve ra¬ 

porlarında açık bir gerileme görülmektedir. 

3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında, eski eserlerin 
korunması açısından tek dikkate değer husus, menkul eski eserler 

hakkındaki şu tedbirdir : "Geçmiş yüzyıllardan günümüze kadar gel¬ 
miş olan değerli yazma eserler, zamanın tahribatından korunmak, 
daha iyi şartlar içerisinde saklanmak ve ilgililerin yararına su¬ 
nulmak için bir merkezde toplanacaktır. Bu eserlerin envanterleri 

hazırlanacak ve değerli görülenlerin yeni harflerle yayını yoluna 
gidilecektir, (s. 788) 

- Üçüncü Plân'ın dilimlerini meydana getiren 1973» 
1974, 197o ve 1976 Programlarında da, Plân'daki millî kültür ve 
özellikle eski eserler konusundaki gerileme ve durgunluk devam 
etmiştir. Bu Programlardaki cnemlı sayılabilecek tedbirler aşağı¬ 
da özetlenmiştir : 

Dökümanîajycn vs Kütüphane Şfe. 
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1973 Yılı Programı'nda; eski eserlerin ko¬ 

runması hususunda, "Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, Devlet Plân¬ 
lama Teşkilâtı ile işbirliği halinde beş yıllık bir ana plân hazır- 

lıyacak ve 1973 yılında uygulamasına geçilecektir," denilmekte ve 

böylece 1969 Programı'nda getirilen tedbir tekrarlanmaktadır. 

("6" no.lu tedbir, s. 249). Bu tedbir, 1974 Yılı Programı'nda yeni¬ 
den yer almıştır. 

Kültür konularında millî bakış açısına dö¬ 
nülen 1977 Programı'nda; "Her ilin (İlçeler dahil) tarihî değeri 
olan tipik sivil mimarî örneklerinin yaşatılması amacıyla bunların 

restore edilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına bir proje çer¬ 
çevesinde başlanacaktır. Mekân düzenlemesine ilişkin kararlarda 
bu çeşit örneklere zarar gelmemesi için özen gösterilecektir. Bu 

proje çerçevesinde....... tarihî eserlerin korunması ve restoras¬ 
yonu için gerekli tedbirler alınacaktır," denilerek değişik bir 

koruma ve restorasyon metodu teklif edilmektedir. 

("2" No.lu tedbir, s. 343) 

Gene aynı Program'da; "Kültür hizmetleri 

götüren kamu kuruluşları arasında   işbirliğini sağlamak 
....... amacıyla Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak bir Koordinasyon 

Kurulu kurulması" öngörülmüş ve eleman yetiştirilmesi üzerinde 
durulmuştur. ("6" ve "7" No.lu tedbirler, s. 343-344) 

4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, gerek eski eser¬ 
lerin korunması konusunda, gerekse millî kültür değerlerini ele 
mlış tarzı bakımından tam bir boşluk ve geriye gidiş hüviyetinde¬ 
dir. Buna mukabil, bundan sonraki holümde izah edilecek "Vakıf 
Teeebbüsleri" bahsinin ilk olarak-mahdut bir açıdan da olsa-bir 

plânlama dokümanında yer alması, ou Planın konumuz bakımından müs- 
bet özelliğini teşkil etmektedir. 
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- 1979 Yılı Programı, Dördüncü PlSn'ın aynen tekra¬ 
rı mahiyetindedir. 1980 ve 1981 Yılı Programları'nda konu müsbet 

bir tarz da değerlendirilmiş fakat yeni bir tedbir getirilmemiş¬ 

tir. 

Eski eserlerin korunması mevuzuunda, yirmi yıllık 

Plânlı Dönem çerçevesinde vaz'edilen ilke, politika ve tedbirler 
genel olarak değerlendirildiğinde; konuya gereken önem ve ağırlı¬ 
ğın verilmediği; plân ve program devrelerine göre kopukluk ve fark¬ 
lılıkların meydana geldiği; Türk-İslâm eserlerinin her zaman ön 

plânda tutulmadığı; eski eser deyiminden genellikle arkeolojik 
eserlerin anlaşıldığı ve arkeolojik eserler-müzeler konusuna ağır¬ 
lık verildiği; millî eski eserlerin büyük çoğunluğunu teşkil eden 
"vakıf eserlerinin" bahsi hiç geçmezken, polisiye ve aktüel bir 
mesele olan eski eser kaçakçılığının mütemadiyen tekrarlandığı 
görülmektedir. Buna mukabil, kesintili olarak düzeniense de, es¬ 

ki eserlerin korunması konusunda önemli tedbirlerin getirildiği, 

ancak bu tedbirlerin tam olarak uygulamaya konulamadığını da be¬ 

lirtmek faydalı olacaktır. 

Kalkınma Plân ve Programlarında Vakıf, ilk defa 
Dördüncü Plân'da "Vakıf Girişimleri" başlığı altında, 903 sayılı 
Kanun'un uygulaması açısından ele alınmıştır. (DBYP, s. 315) Dör¬ 
düncü Plânda ve daha sonraki yıllık programlarda (1979, 1980, 1981 
1982 ve 1983 Yıllık Programları) Vakıf Teşebbüsleri veya Tesisleri, 
sadece yeni kurulan vakıflara vergi muafiyeti verilmesi bakımından 

değerlendirilmiş, bu husustaki aksama ve istismarlara dikkat çeki¬ 
lerek tedbirler getirilmiştir. 
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Yıllık Prog¬ 
ramlarında, 903 Sayılı Kanunun uygulamasından doğan aksaklıkları 
gidermek amacı ile Vakıflar ile ilgili olarak bazı ilke ve pren¬ 

sipler getirilmiştir. Buna göre; bir Vakfın vergi muafiyeti ala¬ 

bilmesi için, vakıf gayesinin Eğitim Kültür ve Sağlık sektörleri¬ 
ne dönük olarak, kamunun kanuni yükünü azaltacak faaliyetlerde bu¬ 

lunması gereklidir. Vakfın kuruluş gayesinin ve sermayesinin kamu¬ 
nun yasal yükünü azaltacak ölçüde olması ve vakıf gayesinin gerçek¬ 
leştirilmesi için program döneminde uygulanacak projelerin yetkili 

makamlarca incelenmesi gereklidir. Ayrıca vakıf, vergi muafiyeti 
almadan önce kurulup faaliyetine başlamalı ye bu faaliyetleri için 
yetkili makamlarca olumlu teftiş raporu almış olmalıdır. 

Devlet Planlama Teşkilatı olarak; 903 Sayılı Kanunun 
uygulamasından doğan aksaklıkları görüşmek ve bir çözüm yolu bul¬ 
mak gayesi ile Teşkilatımızda Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel 

Müdürlüğü'nün yetkili temsilcilerinin katıldığı şer'i toplantılar 

yapılmıştır. 

Toplantı sırasında belirlenen prensipler hazırlanan 

protokoller ile tesbit edilmiştir. 

Toplantılarda kuruluşlar; Vakıfların bütün vergilerin¬ 
den (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Bnlak Vergisi, Bnlak Alım 
Satım Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Gümrük Vergisi, Damga 
Resim harç v.s.) muafiyetinin ilgili vergi Kanunlarında yapılacak 
düzenlemeler ile kaldırılması ve yalnız vakfeden, vakfa bağış yapan 

kişinin gelirleri üzerinde bir muafiyetin söz konusu olması gerek¬ 
tiği ilkesi açısından hareket etmişlerdir. Özellikle, Maliye Bakan¬ 
lığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftiş ve denetim mekanizmasının 
etkili bir şekilde çalıştırılması üzerinde durulmuştur. 



C- BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI VAKIF ÖZEL İHTİ¬ 
SAS KOMİSYONU VE ALT KOMİSYONLARIN ÇALIŞMALARI 

1. Vakıf Özel İhtisas Koalisyonu Çalışmaları ve 

Alt Komisyonlarının tesbiti Başbakanlık makamının Beşinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak 
yayınlanan 3.6.1982 tarih ve 19 - 08194 Sayılı Genelgesi uya¬ 
rınca "Vakıf Özel İhtisas Ana Komisyon'u kurulmuş ve bu komis¬ 
yon ilk toplantısını 22.10.1982 tarihinde yapmıştır. Bu tarih¬ 
ten sonra yapılan müteakip toplantıda, konunun 3 ayrı alt ko¬ 
misyonda incelenmesi ve üye sayısının artırılması kararlaştı¬ 
rılmıştır. 

Teşkil edilen alt komisyonlar, 

a. "Vakıf Hukuku ve Politikası Alt Komisyonu, 

b. "Vakıf Eski Eserlerinin İhya ve Onarımı Alt 

Komisyonu" 

c. "Teşkilat ve İdare Alt Komisyonu" 

adı altında çalışmış ve Raporlarını hazırlamışlardır. 

2. Vakıf Özel İhtisas Alt Komisyonlarının Ça¬ 

lışmaları.Komisyon ve üyelerin Raporları. 

Üç ayrı komisyon olarak çalışmalar devam 

etmiş raporlar hazırlanmış ancak bu çalışmalar sırasında bazı 

komisyon üyelerimiz kendi görüşlerini ayrıca yazılı metin ola¬ 

rak takdim etmişlerdir. 

Üç alt komisyonun hazırlamış oldukları ra¬ 
porlar bilahare komisyon gmael kurulunda tetkik ve müzakere edi¬ 

lerek neticeye varılmış, her üç raporda yer alan prensiplerden 
faydalanılarak tedbirler tesbit edilmiştir. 
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VAKIF HUKUKU ve POLİTİKASI ALT 

KOMİSYON RAPORU 

1. GENEL DURUM VE PROBLEMLER 

A) GENEL DURUM 

En eski hukuk kurumlarmdan olan VAKIF kurumu 

tarih boyunca sosyal ve ekonomik alanda toplumsal yardım ve da

yanışma örnekleri vererek topluma büyük katkılarda bulunmuş ve 
bulunmaktadır. 

VAKIF : 

Bir malın sahibi tarafından kendi rıza ve ira

desi ile şahsi mülkiyetinden çıkartılarak, belirli şart ve gaye 
ile bir hayır hizmetine ebediyen tahsis edilmesidir. Vakıf,vak
fiye senedi ile kurulur ve bir tüzel kişilik kazanır. 

En eski Anadolu Vakfiyesi; Milâttan önce 1280 

yılında yazılmış HİTİT VAKFİYESİ ve gene XII nci yüzyıla ait 
UYGUR TÜRK Vakfiyesidir. Vakıf kurumu İslâmiyetin- kabulünden 

sonra büyük gelişme göstererek bugüne ulaşmıştır. 

Vakıflar, "fertlerin taşınır, taşınmaz mallarını 
harici hiçbir tesir, mecburiyet ve mükellefiyet olmaksızın sırf 
kendi rıza ve istekleri ile şahsi mülkiyetlerinden çıkarıp, yine 
kendileri tarafından tayin olunan şart ve hizmetlerin ifası için 
ebedî olarak kurulurlar. " 
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Ferdi mülkiyetten çıkarılan ve mülkiyet hakkının mali¬ 
kine ve haleflerine sağlayacağı hak ve menfaatlerin tamamı ve¬ 

ya bir kısmı toplum yararına terk ve tahsis edilen bu mallar, 
Vakfın kurulmasıyla beraber şahsiyet kazanır. Bu suretle vücut 

bulan her Vakıf, hükmî şahsiyeti haiz müstakil bir varlık olup, 
bunlar Vakfiyelerinde yazılı esaslara göre kendi idare uzuvları 

tarafından idare olunurlar. 

Bu özel hukukî rejim içerisinde, Osmanlı İmparatorluğu¬ 

nun sınırları dahilinde, kurulan Vakıfların adedi hakkında ke¬ 
sin bir bilgimiz bulunmamakla beraber, halen Vakıflar Genel Mü¬ 
dürlüğü arşivinde 26.798 adet Vakfiye bulunduğu bunun dışında pek 

çok Vakfın da kayıtlı olduğu gözönüne alınırsa kurulan muhtelif 
malî güçteki Vakıfların adedinin 50.000 üzerinde olduğu söyle- 
nebilir. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulan Vakıflar, te¬ 
kevvün eder. Vakıflar Hukukuna ve Vakfiyedeki şartlara göre Vak¬ 
fın idaresi ile görevlendirilen kimseler (Mütevelliler)ce idare 

edilmişlerdir. Hanedan Vakıflarını idare edenlere (Nazır) unva¬ 
nı verilmiş, sonradan bu hizmet için (Evkaf Nezareti) kurulmuş¬ 
tur. Mütevellileri bir makama şart edilen Vakıflar ile Mütevel- 
liliği Vakfedenlerin evl&tlarında başkalarına şart edilmiş Va¬ 
kıfların idaresi bu Evkaf Nezaretince yönetilmiştir. 

Cumhuriyet Devrinde, 5 Haziran 1935 tarihinde yayinîiL- 
nan 2762 sayılı Kanunla Vakıflar lenel Müdürlüğü kurulmuş ve 1:1 ;i i»!!otssa loıinok iisIvmsü siafix nxiaflrkaV 
mazbut Vakıfların idaresi ile Mülhak, Cemaat ve Esnaf Vakıfla¬ 
rının murakabesi bu Genel Müdürlüğe tevdi edilmiştir.Bu idare 



- 36 -

şekli Vakıfların varlıklarını koruma ve devam ettirme bakımın¬ 

dan en emin yol olmuştur. 

Cumhuriyet Devrinde çıkarılan Vakıflar Kanunu ile maz¬ 
but Vakıflar arasında tam bir mal varlığı birleştirilmesi ya¬ 

pılmış ve bunların ayrı mamelekleri, idare uzuvları birleşti¬ 
rilerek bir tek tüzel kişilik haline getirilmiştir. Yine Özel 
Hukuk esaslarına tabi olan bu tüzel kişiliğin, idare ve temsili 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün şahsiyetinde toplanmıştır. 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu istediği Mülhak Vakıfların 
ayrı ayrı şahsiyetlerini muhafaza etmiş ve mütevellilerinin 

Vakfiyelerindeki şartlara uygun olarak Vakıf İdaresini derpiş 
etmiş bunların, cemaat ve esnaf Vakıflarının denetimini 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne tevdi etmiştir. Bu suretle Vakıf 
Müessesesinin mazbut olanları da hususi hukuk sistemi içerinde 

bırakılmıştır. 

Vakıflar Kanunu hazırlanırken, İsviçre'den bir hukukçu 
celbedilerek zamanın Vakıf meselelerini ve hukukî gelişmesini 

en iyi şekilde bilen kimselerden faydalanılarak Cumhuriyet Dev¬ 

rine intikal eden bütün mazbut ve mülhak Vakıfların Vakfiyele¬ 

rindeki şartlara, Vakfın gayesine ve gelişmiş bulunan Vakıf ku¬ 
rallarına en uygun hükümlerin alınmasına çalışılmış ve eski içti¬ 

hatlar, tarifler, mütearife haline gelmiş kaideler esas alınmış¬ 
tır. 

Vakıfların idare uzuvları kontrol mercileri ve bunların 



- 37 -

vazifeleri, Vakıfların hukukî ehliyetleri, malları ve Vakıf 
şartlarının değiştirilmesi, mütevelliler (Ehliyet ve tevcih), 

vazifeleri, mukataali ve İcareteynli Vakıf mallar bunların tas¬ 
fiye şekilleri, taviz bedellerinin ödenmesi usulü, mütevellile¬ 
re ait müeyyideler, Cemaat Vakıflarıyla bazı sanat sahibine ait 
Vakıfların idare tarzı Vakıf mallar müruruzamanı gibi hukukî 

esaslar günün ihtiyaçlarına uygun olarak tarif, tayin ve tesbit 
edilmiştir. 

Eski ve yeni Vakıf hukukumuzun öğretim yokluğun¬ 

dan halkımızın ve Kamu kuruluşlarının Vakıf hak ve menfaatleri¬ 

ni yeterince bilmedikleri görülmektedir. 

Vakıflar. İdaresi bakımından beş'e ayrılır : 

1) Mazbut Vakıflar : 

4.10.1926 tarihinden önce vücut bulmuş vakıf¬ 
lardan : 

- 2762 sayılı Kanundan önce zaptedilmiş bulu¬ 
nan Vakıflar, 

- 2762 sayılı Kanundan önce idaresi zaptedil¬ 

miş olan Vakıflar, 
- MUtevelliliği bir makama şartedilmiş olan 

Vakıflar, 

- Kanunen veya fiîlen hayrî bir hizmeti kal¬ 

mamış olan Vakıflar, 
- Mütevelliliği vakfedenlerin fecilerinden 

başkalarına şart edi miş 
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Vakıflara "Mazbut Vakıf" denir. 5047 adet 

Mazbut Vakıf mevcuttur. 

2) Mülhak Vakıflar ; 

Mütevellileri tarafından idare edilen, Müte- 

velliliği fecilerine şart edilmiş bulunan, gözetim ve denetimi 
devlet adına Vakıflar Şenel Müdürlüğünce yürütülen Vakıflar 

olup, 437 adettir. 

3) Cemaat Vakıfları ; 

Azınlık Vakıfları olup, Yönetim Kurulları 

tarafından idare edilen, gözetim ve denetimi Devlet adına Va¬ 
kıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen Vakıflardır ve 176 adettir. 

4) Esnaf Vakıfları ; 

Esnaf Kuruluşları tarafından teşkil edilen 
Vakıflardır. 

5) Yeni Vakıflar ; 

Türk Medenî Kanununa ve bu Kanunda 903 sayılı 

Kanunla yapılan değişikliklere göre mahkeme kararı ile kurulan, 
kendi İdarî organları tarafından yönetilen, gözetim ve denetimi 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan Vakıflar olup, 738 adettir. 
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Vakıf malları HAYRAT ve AKAR olarak ayrılır. 

HAYRAT mallar cami, hastane, imaret, okul v.b. hayır hizmeti 
gören mallardır. AKAR mallar ise hayrat malların bakım, onarım 
ve işletilmesini sağlayan gelir kaynaklarıdır. Akarı yok olan 
hayrat mallar zamanla görevini yapamaz hale gelir ve yok olur. 

Bu sonuç Vakfın ebediliği anlayışına ters düşer. 

Vakıf mülkiyeti şahıs ve devlet mülkiyetinden 

farklı istimlâk ve istimvale maruz özel bir mülkiyet türü olup 

tatbikatta özel hukuk hükümlerine tabidir. 

B) PROBLEMLER 

1) Vakıflar, Vakıf gelirlerini sağlıyan kaynak¬ 
ların yurt dışında kalması veya bazı Vakıf gelirlerinin Kanun¬ 
larla kaldırılması (aşâr gibi) yangın ve zelzele sonucu büyük 

yıkıntı ve zararlara uğramış, hayır işlerini ve sosyal faaliyet¬ 
lerini lâyiki ile yürütemez hale gelmiş, böylece halk arasında 
mevcut güvenini zayıflatmıştır. 

Bugün, siyasî baskılardan uzak, tarafsız ve 
disiplinli bir idare ile Vakıflar, Atatürk'ün Vakıflara karşı 
sevgi ve ilgisine yakışır bir biçimde, ele alınmış yürürlükte 

olan Vakıf Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülme¬ 
ye çalışıldığı gözlenmektedir. 
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İki yıllık bir zaman içinde, vakıf ge¬ 
lirlerinin # 90 mı teşkil eden kira gelirlerinin bir kısmı 
artırılmış, vakıf taşınmazların işgal ve tecavüzleri önlemeye 

çalışılmış, eski ve tarihi vakıf eserler bütçe imkânları zor¬ 
lanarak bakım ve onanma alınmış, Vakıfların denetim ve gözetimi 
sıklaştırılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Baş¬ 
kanlığı ve Üniversitelerle sıkı işbirliği yolu açılmış, vakıf 
personelinin nitelik bakımından yetiştirilmesine çalışılmış, 
Vakıfların halka tanıtılması için sergiler açılmış, seminerler 
tertip edilmiş, Vakıf yayınları çoğaltılmış, Vakıf öğrenci yurt¬ 
ları islâh edilmiş olduğu genel müdürlüğün komisyona sunduğu 
raporda tesbit edilmiştir. 

8) Devlet adına hertürlü Vakfın idare, 

kontrol ve denetimi ile görevli Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

problemleri şöyle sıralanabilir : 

a) Vakıf taşınmazlarının kira bedelleri¬ 
nin rayiçin çok altında kalması, 

b) Vakıf taşınmazlara yapılan işgal ve 
tecavüzlerin önlenememesi (gecekondu tecavüzleri). Bu hususta 

idari ve adil makamların vakıflara yardımcı olmaması. 

c) İmar plânlarının hazırlanmasında Va¬ 

kıflar Genel Müdürlüğünün görüşü alınmadan vakıf taşınmazların 
park, çocuk bahçesi, yeşil saha, okul yeri, yol geçirme v.b. 
şekilde düzenlenerek vakfın zarara uğratılması. 

d) Vakıf taşınmazların tahsis ve kira¬ 
lanmasında Devlet kuruluşlarının yasa dışı istek ve zorlamaları. 
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e) Vakıf teşkilât ve personelinin ni¬ 
telik ve nicelik bakımından yetersiz kalması. 

f) Vakıf eski ve tarihi eserlerinin ba¬ 

kım ve onarımı için Devlet yardımının azlığı (Bu eserler Sel¬ 
çuk ve Osmanlı San'at eserleri olup kendi tarih ve medeniyeti¬ 
miz mühürleridir.) 

g) 903 sayılı Kanuna göre kurulan yeni 

Vakıfların sür'atle artması, bu vakıflardan bazılarının gaye¬ 
leri dışında faaliyette bulunmalarına mukabil bilhassa sür'at¬ 
le artan yeni vakıfların denetlenmesi bakımından Vakıflar Ge¬ 
nel Müdürlüğü Müfettiş kadrolarının çok zayıf kalması. 

h) Başta tarihi ve eski eserler olmak 
üzere vakıf mallarının korunması ve bakımından mülkî ve ma¬ 

hallî teşkilâtın vakıflara yardımcı olmaması. 

i) Vakıf personeline sağlanan yan ödeme, 
lojman temini, yükselme gibi maddî imkânların azlığı nedeni ile 
bilhassa avukat, mimar, mühendis, restoratör, teknik eleman, 
san'atkâr, yüksek tahsilli personel temininde güçlük çekilmesi. 

2. İLKELER VE POLİTİKALAR 

A) Gelirleri kamu hizmetine tahsisli gayrımen- 
kullerin kira bedellerinin serbest olmasını sağlıyacak kanunî 

değişiklikler yapılarak vakıf akar ve emlâkinin kira gelirle¬ 
rinin rayiç seviyeye çıkarılması sağlanmalıdır. 
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B) Mazbut Vakıflar olarak idare edilen 

vakıfların gelirlerinin artırılması ve giderlerinin hayır mak¬ 

satlarına daha fazla tahsis ve sarfını teminen, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün 

- Modern İşletmecilik esaslarına uygun, 

- Müdahaleden uzak, 

- İdarî vesayetin aşırı uygulamasına 
muhatap olmaktan korunmuş idaresini mümkün kılacak kanunî ve 
İdarî tedbirler alınıp dikkatle takip edilmelidir. 

C) Vakıfların, T.C. Medenî Kanununa göre 
kurulmuş olsun veya olmasın, hayrî ve amme hizmetine muhassas 
emlâki hakkında (amme emlâkine) taallûk eden hükümlerin tatbiki 

sağlanmalı ve zaruret olmadıkça bu emlâk istimlâk edilmemeli¬ 
dir. Zaruretin mevcudiyetinin adlî kaza mercilerince tespitini 
mümkün kılacak kanunî değişiklikler yapılmalıdır. 

Yine T.C. Medenî Kanununa göre kurulmuş 

olsun veya olmasın Vakıfların gelir getiren gayrimenkullari, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün uygun mütalâası alınmadan istim¬ 

lâk edilmemelidir. 

D) Vakıf taşınmazlara gerek şahıslar, ge¬ 
rekse kamu idareleri tarafından vaki müdahale ve işgallerin 

önlenmesi için yürürlükteki 775 sayılı Gecekondu kanunu ile 
5917 sayılı Gayr ime nkull ere Tecavüzün defi hakkındaki kanun¬ 
lar mülkî ve mahallî idarelerce zamanında uygulanacak, işgal- 



-43-

cilere Belediye ve Mülki İdarelerce kolaylık gösterilmeyecektir. 

E) İmar Plânları Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşü alı¬ 

narak hazırlanacak, vakıfları zarara sokucu bir yol izlenmeye¬ 
cektir. 

P) Vakıf taşınmazların tahsis ve kiralanmasını düzen¬ 
leyen yürürlükteki 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıf Tüzüğü 
dışında Devlet kuruluşları tarafından istek ve zorlamalar ya¬ 

pılmayacaktır. 

G) Vakıf malları, bütün Türkiye sathına yayılmış olup, 
6390 adet vakıf ve mazbut vakfa ait 38571 parça taşınmazı ida¬ 

re ve kontrol etmek, Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrosu ile müm¬ 
kün olmadığı için bu kuruma yeni kadrolar verilmesi gereklidir. 

H) Pelçuklu ve Osmanlı eski ve tarihi eserlerin hepsi 
vakıf malı olup, 7414 adettir. 714 adedi onanma muhtaç durum¬ 
dadır. 

Bunların Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan 

5 yıllık plâna göre onarımı için bugünkü rakkamlara göre 9 mil¬ 

yar 665 milyon ödeneğe ihtiyaç vardır. Vakıflar Genel Müdürlü¬ 

ğünün özkaynak gelirleri bu ihtiyacı karşılamaya yetmiyeceğin¬ 

den ve esasen tarih ve medeniyetimizin mühürleri olan bu eser¬ 

lerin ayakta tutulması Devlet için aslî bir vazife olduğundan 
Devlet yardımına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yardım 
yıllık bütçelerle sağlanacaktır. 
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Türk Cemiyetinin arzularına tercüman olan 903 sayılı 

Kanunu takiben Vakıflar yeniden ve hızla teşkil ve tescil edil¬ 
meye başlanmıştır. Ancaktatbikatte a) Vakıfla, Dernek mefhumu¬ 
nun birbirine karıştırılması ve b) Hususi hukuk şahsiyeti hük- 

miyesinin, sınırlı hukukî sel&hiyetlerinin istimal sahalarının 
genişletilmesi, c) Vergi muafiyeti şartlarına dikkatsizlikler. 

903 sayılı Kanunun tatbikatı yeni tedbirlerin alın¬ 

masına ihtiyaç yaratmıştır. Bu yolda alınacak tedbirlere ışık 
tutacak esaslar şunlar olmalıdır : 

A) Vakıf, Dernek değildir. Bir Vakfın kurulması için 
yalnızca gaye ve o gayeyi güden kişi veya kişilerin olması kâ¬ 
fi gelmez. Vakfa vücut veren : Mal-hak veya mal varlığıdır.Ga¬ 
yeyi tahakkuka yeter malı olmayan vakıf olamaz. Bağış toplıya- 
rak Vakıf kurulamaz. 

Vakfın gayesinin de meşru, muteber, kanuna, ahlâka 
ve adâba uygun olması ve aynı zamanda fiilen ve hukuken yapı¬ 

labilir bulunması şarttır. 

Vakfı teşkil ve tescil edenin mal tahsis ettiği ga¬ 
yeyi tahakkuk ettirmesi, yed_i iktidarında olmalı ve gayenin 
tahakkuku başka bir kişinin veya amme kudretinin iradesine mu¬ 
allâk olmamalıdır. 

Vakıf müteaddit kişi veya kuruluş tarafından tescil 
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ettirilmek istendiği takdirde bunların her birisinin Vakfa 
yeter miktarda mal varlığı tahsis etmiş olması lüzumuna dikkat 
edilmelidir. 

B) Vakfın kuruluşu ya vasiyet veya resmî senetle olur. 
Vakfın teşkil ve tesciliyle hükmî şahsiyet doğar. Vakfın tes¬ 

cilinden sonra kanundan veya mevzuatdan veya Vakıf senedinden 

doğan istisnalar veya haller mahfuz kalmak kaydıyla Vakıf se¬ 

netleri değişememelidir. Halbuki tatbikatta Vakıf Senetleri 

Dernek Tüzüğü gibi, Genel Kurul kararı-ile veya Vakıflar Tü¬ 
züğü ile değiştirilmektedir. Bu hatalı tatbikat önlenmelidir. 

C) Vakıf idare uzuvları arasında "Demek"lere benzer 

bir "Genel Kurul"un mevcudiyeti anlayış ve tatbikatı, Vakıf 
Hukukuna ters düşme zehabını vermektedir. Bu sebeple Vakıf Ku- 

© 

rucularm teşkil edecekleri hey1 etlerin, Vakıf İdare Uzvu ola¬ 

rak (Genel Kurul) adıyla değil, Mütevelli Hey1et adıyla anıl¬ 
maları daha doğru olur. 903 sayılı Kanun metninde yer alan ve 

Türk Ticaret Kanununun 468. maddesinde değişiklik yapan hüküm 

ise : Asırlardır gelişen vakıf anlayışımıza tam muvazî değil¬ 
dir. Zira vakıf, belli bir zümre veya grubu istihdaf etmekten 
çok ammeye müteveccih olma vasfı ile yaşamış ve gelişmiştir. 
Bir'şirketin ticarî ömrü ve mal varlığı ile sınırlı ve yalnız¬ 
ca' orada çalışanlara menfaat sağlamayı hedef alan vakıfların 
"sigorta" vasfı, onları nevfima AVAHIZ Vakıflarına benzetmemize 
imkân vermektedir. 
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D) 903 sayılı Kanunun 4. maddesiyle mevzuatımıza yeni 

hüküm getirilmiş ve yürütme organına, bazı Vakıflar, Kanunda 
belli edilen şartlara sahip iseley bazı vergilerden muaf olma¬ 
sını sağlıyacak karar verme izni ve selâhiyeti verilmiştir.Maa¬ 
lesef bugüne kadar yapılan bazı hatalı tatbikat yüzünden bugün 

hata mevzuatta aranmaya başlanmıştır. 

903 sayılı Kanunun 4. maddesindeki hedef: malvarlığı 

olmayan veya her türlü kontroldan uzak kuruluşlara veya plân 
hedeflerinden uzak yatırımlara vergi muafiyeti vermek değildir. 

Kanun Koyucu, büyük servetlerin gelirlerinin 80 ninin kamu 
hizmetine tahsisi şartını, muafiyeti düşünmenin ilk şartı say¬ 
mıştır. Büyük servet ve onun gelirinin miktarını İktisadî şart¬ 

lara göre değerlendirmek zaruridir. Bugün için, Tüzükte belli 
edilen yıllık 3 milyon TL. sı gelir de gayrı kâfi hale gelmiştir. 
Bu sebeple yıllık gelirin asgarî miktarı yıllık programlarda 

belli edilecek ve hayır yapmak isteyenlere duyurulacaktır. 

Bakanlar Kurulunun muafiyet kararlarının 
müddetli 

şartlı 

olması mümkündür. Bir Vakfa vergi muafiyeti verilebilmek için 

evvelemirde Vakfa tahsis edilen mal varlığının ve gei.irinin 

vergi muafiyeti tanımaya değer bir seviyede olması; Saniyen 

vakfın gayesinin, Devletin tercihine sahip ve plân hedeflerine 
uygun bir gaye olması lâzımdır. "Kamu Yararına Dernek" tatbi- 
katının sevimsiz manzarası unutulmamalıdır. Tatbikata ışık tu¬ 
tabilmek ve yön verebilmek için vergi muafiyetinin verilme ve 
kaldırılma esasları 903 sayılı Kanunun Tüzüğünde ve yıllık 
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İcra programlarında açık ve seçik olarak tespit edilmelidir. 
Bu mevzuda önemli olan bir husus da, Vergi muafiyeti kararı 
verilmiş olan Vakıfların çeşitli Vergi Kanunlarında yer alan 
muafiyetlerinin, vergi kanunlarında yapılan değişiklikler se¬ 
bebiyle yok edilmemesine özen göstermektir. ■ 

Kısacak ifade edersek : 

- Vergi muafiyeti selâhiyeti çok özenle kullanılmalıdır. 

_ Vergi muafiyeti olan Vakıfların yıllık bütçeleri tas- 
tik veya tasvibe tabi olmalı ve bu vakıfların yıllık bütçe tat¬ 
bikatı dikkatle izlenmelidir. Kontrol edemediğimiz gerekçesi 

ile, hayırlı olan "Muafiyet" selâhiyetini veya Kanunlardaki 
muafiyetleri ortadan kaldırmamalıdır. _ 

_ Vergi muafiyeti tanınırken siyasî baskı ve arzular 

yerine sosyal siyaset ilminin icaplarına dikkat edilmelidir. 

_ Amme personelinin aldıkları ücretlerin zaman içinde 
tatminkâr olmaktan çıkması ve Devlet harcamalarının tâbi ol¬ 
duğu usullerin güçlük tevlid etmesini yenebilmek için Vakıf 
kurmak yolu, Vakıf müessesesinin hukukî mahiyetine tamamen ay¬ 
kırıdır. Amme nakdi ve Amme hizmeti yapmak üzere Vakıf kurula¬ 

maz veya bir Vakfa, Özel Hukuk Tüzel kişisi olarak amme hukuku 
içinde görev verilemez. 

Pon senelerde Hükümete veya belli Bakanlık veya Kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait vazifelerin ifasını gaye alan ve 

amme nakdi ile kurulan vakıfların hukuka aykırı kuruluşu veya 
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arzuları Devlet hayatı içinde gayrı mes'ul bir hukukî yapıya sahip 
oldukları halde mes'uliyet taşıyan icraata tevessül etmeleri tar¬ 

zındaki tatbikata tevessül hevesleri görülmektedir. Kısacası Genel, 
Özel ve Katma Bütçelerdeki Tahsisatla Vakıf kurulmamalıdır. 

» 

- Vergi muafiyeti kararlarını verirken, Vakıflara vergi mua¬ 
fiyeti vererek belli edilen sosyal gayelere ulaşmak hedef alınmalı 

veya muafiyet kararı belli şartların tahakkuk etmesine bağlı olarak 

verilmeli veya hayır yapmak isteyenlerin arzuları yıllık icra prog¬ 

ramlarında veya 5 yıllık plânlarda belli edilen projelere tevcihi 
düşünülmeli ve bu suretle teftiş ve murakabe esasları da belli ola¬ 

cağından Vakıf müessesesi ile yersiz çekişmelere yer vermemelidir. 

E) 903 Sayılı Kanunun Vakıf hukukuna getirdiği yenilik : 

Vakıf servetinin dondurulması ve ticarî hayatteuı çekilme¬ 
mesidir. Böyle olunca vakıfların, mal varlıklarını ve binnetice ge¬ 

lirlerini artıracak yeni yatırımlara girmeleri lâzımdır. Varlığın 
erozyondan kurtarılması kadar vaıkfm gayesine sarf edilecek miktarı 

artırmada için bu şarttır. Binaenaleyh bilhassa vergi muafiyeti ve¬ 
rilen vakıfların kaynak yaratacak ve hizmet imkânını artıracak ya¬ 
tırımları teşvik edilmelidir. 

F) 903 Sayılı Kanuna göre teşekkül etmiş Vakıfların teftiş 

ve murakab'eeı sağlanmalı ve gerekli sayıda ve ehliyetde teftiş ele¬ 
manı yetiştirilmelidir. Mevcut Kanun ve Tüzüklere göre: Vakıfların 

teftiş ve murakabesi ile Maliye Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Va¬ 
kıflar Genel Müdürlüğü vazifelidir. Bu kuruluşlar arasında koordi¬ 
nasyonu teminen, Devlet Plânlama Müsteşarlığı nezdinde üçlü bir ko¬ 
mitenin kurulması, 
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- Vakıfların vergi muafiyeti taleplerinin ciddiyetle tetki¬ 

kini sağlıyacak, 

- Verilecek muafiyet kararlarının muhtemel şartlarını tes¬ 

pitini mümkün kılacak, 

- Vergi muafiyeti verilmede derpiş edilebilecek plân hedef¬ 
lerinin tayinine imkân verecek, 

- Vergi muafiyeti verilen vakıfların yıllık Bütçe lastikle¬ 
rinin yapılması için lüzumlu tek mercii yaratacakdır. 903 Sayılı 

Kanunun uygulama şeklini belirten Tüzükte bu komitenin kurulmasına 

imkân verecek değişiklik yapılacaktır. 

G) 903 Sayılı Kanun ve tatbikatı ile ilgili TÜZÜK hükümleri, 
tatbikatın getirdiği aksaklıklar gözönüne alınarak yeniden ve dik¬ 

katle düzenlenmelidir. 

Komisyon Başkanı 
A.Aydın BOLAK 



- 59 _ 

VAKIF ESKİ ESERLERİNİN İHYA VE ONAR MI 
ALT KOMİSYON RAPORU 

1982 Mart tarihli ve Sayın Ülker Güzel tarafından ha¬ 

zırlanan "Vakıf eski eserlerin korunması hakkında rapor", çok 
etraflı şekilde meseleyi ele aldığından, burada sadece (3. ko¬ 
misyon) eski eserlerin restorasyonu ve bakımı konularında bazı 
pratik teklifler üzerinde durmayı faydalı görmekteyim. 

İlk iş olarak bütün devlet teşkilâtının desteği ile 
eski Türk vakıf sanat eserlerini koruma ve kurtarma seferber¬ 

liği ilân edilerek titizlikle uygulanmasına geçilmelidir. Eski 
Türk vakıf eserlerinin henüz tam bir envanteri yapılmadığı gibi 

bunların İlmî olarak incelenmesi de eksik ve yetersizdir. En 

mühim mesele bu eserlerin sürekli olarak bakımı ve onarılması¬ 

dır. Eserler genellikle harab olmaya yüz tuttuktan sonra resto¬ 

re edilmeleri yoluna gidilmektedir. Bu yüzden devamlı bakım, 
restorasyondan daha önemlidir, denilebilir. Bugün Türkiye'de 
bu eserlerin bozulan kısımlarını aslına uygun bir şekilde ta¬ 
mir edecek yeterli usta yoktur. Böyle ustaları süratle ye¬ 

'd; iş t irmez sek kalan eserlerin de zamanla yıkılacağı ve yok ola¬ 
cağı şüphesizdir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, mi¬ 

marî eserlerin bakım ve tamirinde, külliye binalarının bütünü 
ile ele alınıp değerlendirilmesidir. Yalnız mimarî, eserlerle 
kalmayıp, her çeşit vakıf eserler için de bu geçerlidir (Halı, 
çini, maden işleri, kumaşlar, ağaç işleri vs. gibi). Bunların 
aslına uygun olarak bakımı ve onarılması için İlmî bakımdan 
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incelenip bilinmesi şarttır. Bilgisizce yapılan tamirler bu 

sanat eserlerini bozmak, değiş.tirmek ve çirkinleştirmekten 
başka işe yaramaz. Türkiye'de eski Türk sanat eserlerini İlmî 

olarak tanıtıp öğretecek tamir için eleman ve usta yetiştiren 

bir müessese yoktur. 

Anadolu Türk sanatı ve mimarîsinin temelini meydana 

getiren vakıf eserlerinin zaman ve mekân içinde ayrıntılı ola¬ 

rak incelenmesi, bunların bakım ve tamirini yapacak mimar ve 
ustaların yetişmesi yeni bir sistemin doğmasına yardımcı ola¬ 

caktır. Bu düşüncelere dayanarak Türk sanatı ve mimarîsinin 
İlmî, nazarî-ve amelî olarak çalışma konusu yapılacağı bir 

merkezin kurulması gerekli, hattâ zarurî olmaktadır. Bunda 
daha fazla gecikilirse bir gün korunacak eser ve tarihî çevre 

kalmayac aktır. 

Kurulacak bu yeni merkez geniş bir kadro ile Türkiye 
çapında teşkilâtlanmalıdır. Bu merkez, eserlerin büyük kısmı¬ 
nı içinde toplayan İstanbul'da kurulmalıdır. Buna göre binalar 

bulunmalı veya inşa edilmelidir. Bütün vakıf eserlerinin yer 
alacağı bir maket müzesinin kurulması (Deniz müzesinde, gemi 

maketlerinin hazırlandığı gibi), burada muhafaza edilecek ve 
titizlikle hazırlanmış külliye binalarının maketleri sayesin¬ 

de, restorasyonlar için ve bugün yıkılmış, ortadan yok olmuş 
-eserler için de bir esas kaynak meydana getirilmiş olacaktır. 

Ayrıca rölöve, plân, envanter, arşiv çalışmaları ve kütüphane 
ile bu araştırmalar devamlı olarak beslenmeli ve geliştiril¬ 
melidir.. 
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Bugün aynı çalışmaların birçok yerlerde dağınık, ye¬ 
tersiz ve birbirinden habersiz olarak yapılması yüzünden hem 

çok daha masraflı, verimsiz, kontrolsuz olmakta, hem de her¬ 
hangi bir değerlendirme, faydalanma imkânı bulunamamaktadır. 

fiestoratör mimar, sanat tarihçisi ve yetiştirilmiş us¬ 

talardan ibaret bir ekip her yıl eserleri yerinde gözden geçi¬ 
rerek, gerekli tedbirleri almak suretiyle devamlı bakımın ya¬ 
pılması sağlanmalıdır. Böylelikle, eserlerin harab olmaya yüz 
tuttuktan sonra yüz milyonlar sarfedilerek restorasyonu da ön¬ 
lenebilecektir. 

Kurulacak merkezde yetiştirilecek elemanlar, teorik ve 
pratik olarak günlük hayat ile bağlantılı işlerde de çalışacak 
biçimde hazırlanacaktır. Gündelik ihtiyaçlara göre değil, çok 
uzun vadeli geniş bir teşkilâtlanma ile büyük ölçüde plânlana- 

cak merkez için rahat bir çalışmaya yetecek maddî imkânlar sağ¬ 
lanmalıdır. Millî kültürümüzün ve tarihimizin senedi olan ve 

vatan toprağına Türk damgasını vuran bu eserlerin bakımve ona- 

rımı için hiçbir fedakârlıktan çekinmemek, bu şuuru bütün öğ¬ 
retim müesseselerine ve devlet teşkilâtına aşılamak, başarı 
sağlamanın esası olur. 

Merkezin kurulması prensip olarak kabûl edilirse, daha 

etraflı bir plân ve rapor hazırlanabilir. Bunun için asgari ye¬ 

di kişilik bir komisyon kurulup kısa zamanda sonuca varılabilir. 
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14 Kasım 1982 Pazar günü, Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi1 nde yapılan toplantı sonunda., takdim edilen asıl rapor 
okunduktan sonra, buna eklenmesi uygun görülen teklifler : 

- Vakıf eski eserlerin korunması ve restorasyonu ile 

ilgili olarak, mülkiyeti şahıslara geçmiş vakıf eserlerin, bir 
plân ve program.tahtında ve ehemmiyet sıralarına göre istimlâk¬ 
lerinin sağlanması 

- Vakfın geçmişteki kayıplarını karşılamak maksadıyla, 
eski vakıf gelirlerinin yerini tutacak şekilde ve Avrupa'nın 

bazı memleketlerinde olduğu gibi, yeni ve devamlı bir gelir 
kaynağının sağlanması, bunun için kurulması düşünülecek bir 
Vakıflar Birliği'nden faydalanılması 

- Vakıfların eski eserlerin korunma ve restorasyonla¬ 

rında karşılaştığı güçlüklerin, TV, radyo ve yazılı yayın yolu 
ile, devamlı olarak herkese duyurulması ve bu millî meselenin 
geniş kitlelere mâledilmesi. 

Komisyon Başkanı 

Prof.Dr.Oktay ASLANAPA 
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BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

VAKIF ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

TEŞKİLAT VE' İDARE TALİ KOMİSYONU RAPORU 

GİRİŞ : 

Vakıfların statüleri, genel durumları, tarihi seyri 

içinde gelişmeleri, değişmeleri, çeşitleri, meseleleri, bu hiz
metle görevli Vakıflar Genel Müdürlüğünün özel durumu ve sıkın

tıları, meselelerin çözümü ve sıkıntıların giderilmesiyle ilgi
li ilke ve politikalarla restorasyon işleri ve hizmetleri Ko

misyonumuz dışında iki ayrı tali komisyon tarafından incelenmiş, 
araştırılmış, değerlendirilmiş ve rapor halinde sunulmuştur. 

Komisyonumuz, yüklendiği görevin gereği olarak, ülkemiz
deki bütün vakıfların teşkilât ve idaresi konusundaki politika, 
ilke Ve tedbirlerle ilgili görüş, teklif ve tavsiyelerini; su
nulan bu raporlarla, ayrıca verilen özel görüşlerde belirtilen 

genel ve temel görüş, teklif ve tavsiyelerin, DPT'nın vakıflar
la ilgili özel çalışmalarının, Kalkınma Plan ve Programlarında 
öngörülen politika, ilke ve tedbirlerin, özellikle de bunların 
uygulamadaki durum ve sonuçlarının ışığı altında belirtmeye ça

lışmıştır. 

Esasen, mevcut durum bilinmeden; yani yürürlükteki sis-
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tem, teşkilât, idare, uygulama ve işleyiş ile alınan sonuçla¬ 

rın başarı, verimlilik veya kârlılık dereceleri incelenmeden, 
değerlendirilmeden ve tesbit edilmeden yapılacak politika, il¬ 
ke ve tedbir teklif ve tavsiyelerinde gerçekçi olunamama, ih¬ 
tiyaçlara ve şartlara uygun bir teşkilât ve idare kurulmasına 
ilişkin tedbirleri bulamama ihtimali yüksektir. 

Bu bakımdan, günümüzde, modern ve fonksiyonel yeni bir 
teşkilât ve idare kurulmasında ön şart, teşkilâtlara varlık, 
meşruluk ve yön vererek onları yaşatan ve geliştiren milli ve 

manevi değerlerin, amaçların ve bunları gerçekleştirici faali¬ 
yetlerin çok açık şekilde ortaya konması, bilinmesi, tesbit 
edilmesi ve benimsenmesidir. Bunun yolu duyulan ve gerçek ih¬ 
tiyaçların araştırmalarla değerlendirilerek belirlenmesidir. 

Komisyonumuz yüklendiği görevde olduğu gibi, mevcut 
bir sistemin, teşkilât ve idaresinin bütünüyle yeniden düzen¬ 
lenmesi söz konusu olduğunda yapılacak ilk iş, sistem analizi¬ 
dir. Çünkü, teşkilâtların kuruluş amaçlarını ne oranda gerçek¬ 
leştirebildikleri; fonksiyonlarını ne derecede yapabildikleri; 
görevlilerle, ilgililerle ve halkla münasebetlerini kurmakta 

ve işbirliğini sağlamadaki başarı dereceleri ve verimlilikleri, 
ilmi yönden, sadece sistem analizi yoluyle anlaşılabilmekte ve 
öğrenilebilmekted ir. 

Komisyonumuz, sistem analizi yapmakla görevli bir ça¬ 
lışma grubu olarak kurulmamıştır. Pistem analizi ayrı bir uz- 

/ 

manlık alanı ve dalıdır. Ancak, vakıflar konusunda tecrübeli, 
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görevli, ilgili ve bilgili kimselerden oluşan Komisyonumuz, 
bu noksanlığını, daha önce belirttiğimiz kaynaklardan sağladı¬ 

ğımız bilgilerle, bir ölçüde de olsa, gidermeye çalışmıştır. 

Bu bakımdan, Komisyonumuz, gerçek ihtiyacı karşılaya¬ 
cak ve noksanlığımızı daha çok giderecek bir tedbir teklifi 

ile birlikte teşkil&t ve idareyle ilgili genel ilkeleri, ted¬ 
bir ve tavsiyeleri "Vakıflar Organizasyonu ile ilgili Genel 
İlkeler ve Tedbirler" başlığı altında sunmayı uygun bulmuştur. 

VAKIFLARIN ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ 
GENEL İLKELER VE TEDBİRLER 

GENEL İLKELER : 

1. Vakıfların, Devlet tüzel kişiliğinin dışında ve fa¬ 
kat Devlet tüzel kişiliğinin genel İdarî vesayeti altında; bü¬ 

yük kısmı, kamu tüzel kişiliğine sahip Vakıflar Genel Müdürlü¬ 
ğünün idaresi, bir kısmı da denetimi ve gözetiminde özel hukuk 
hükümlerine tabi statülü kuruluşlar olduğu dikkatle ve titiz¬ 
likle gözönünde bulundurulacaktır. Devletin genel idari yapı¬ 

sına göre hiyerarşik düzen içinde DEVLET tüzel kişiliği ile 
Devlet tüzel kişiliğinin İdarî vesayeti altındaki VAKIFLAR 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, bu Genel Müdürlükle ve Devlet tüzel kişiliğini 
temsil eden (Bakanlık) organla da Vakıflar arasındaki ilişkiler, 

statü, hiyerarşi, kişilik zedelenmelerine, görev-sorumluluk- 
yetki tecavüzlerine, ikilemlerine, sürtüşmelerine, tekrarlarına, 
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kaynak israfına sebep olmayacak şekilde yürütülecektir. 

2. Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¬ 

ğünün korunması; milli birlik ruhunun ve şuurunun güçlendiril¬ 
mesi; can, mal ve gelecek güvenliğimizin sağlanması; milli var¬ 
lığımızın milli benliğimiz ve bünyemiz içinde yaşatılması ile 
doğrudan ve çok sıkı bir şekilde ilişkili, bunları gerçekleş¬ 
tirici milli güvenlik, milli savunma, milli kültür, milli eği¬ 
tim, emniyet ve asayiş gibi Devletin asli görevleri ve sorum¬ 

luluklarıyla ilgili konularda, DEVLET-VAKIF ilişkileri hassa¬ 
siyetle düzenlenecektir. 

Bu konularla ilgili ana strateji, politika, ilke,he¬ 
def ve tedbirlerin tesbiti ile bunlara dayalı faaliyetlerin 

yurt çapında denetimi ve gözetimi, Devlet tüzel kişiliğini tem¬ 
sil eden organlar dışında özel ayrı bir tüzel kişilik olan va¬ 
kıflara veya diğer tüzel kişilikli kuruluşlara verilmeyecek, 
devredilmeyecek,; görev, sorumluluk ve yetkiler paylaşılmaya- 
çaktır. 

3. Devlet tüzel kişiliğini temsil eden organların (Cum¬ 

hurbaşkanı _ Başbakanlık - Bakanlıklarkamu yüklerini azaltma; 
bu organlarca tesbit edilmiş stratejilerin, politika, ilke, he¬ 
def ve tedbirlerin daha kısa zamanda ve süratle gerçekleşmele¬ 
rini kolaylaştırma ve destekleme maksadıyla kurulmuş veya ku¬ 
rulacak ayırımsız bütün vakıfların yüklenecekleri görevlerde 
ve faaliyetlerde D E VL ET-VAKIF ilişkilerinin sınırlarının çok 
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açık ve kesin şekilde belirtilmesi sağlanacaktır. 

Bu ilişkiler düzenlenirken, vakfın ebediliği, vakıf 
mülkiyetinin Devlet ve şahıs mülkiyetlerinden tamamen ayrı ve 

farklı özel bir mülkiyet türü oluşu, Medeni Kanuna göre Vakıf 
idaresine hariçten hiçbir müdahalede bulunamayacağı gerçekleri¬ 
nin gerekleri yapılacak, bu temel ilkeler ve özellikler koru- 
nacaktır. 

4.Devlet tüzel kişiliğinin unsurları ve temsilci or¬ 

ganları olan Bakanlıkların, kuruluş amaçlarıyle ilgili kendi 
görev, sorumluluk ve yetkileri içindeki hizmetleri yürütmek 
üzere; kendi personeli, imkân ve kaynaklarının katkısı olmak¬ 
sızın kurulamayacak, kurulsa da tahsis edebileceği mal varlı¬ 
ğı ve gelir kaynağıyle gayesini tahakkuk ettiremeyecek ve do- 

layısıyle kendini yaşatamayacak vakıflar kurulması, kurulmala¬ 
rına doğrudan veya dolaylı olarak destek olunması, bunların 
Merkezi İdare organlarının organik yapıları ve idareleri için¬ 
de teşkilâtlanmaları ve hiyerarşik bir düzende taşraya kadar 
yayılmaları önlenecektir. 

Kurulmuş olan vakıfların statüleri ve genel durumları, 

yapı ve işleyişleriyle ilgili olarak Vakıf Senetlerinde gere¬ 
ken değişiklikler Planın ilk Program yılında sağlanacaktır. 

5.Temelinde, insanların kendi imkân ve kaynaklarıyle 

kendi toplumuna ve insanlığa sevgi, saygı, şefkat, iyilik ve 
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yardım etme, dayanışma, hayır yapma, koruma duygusu, eğilimi, 
düşUncesi, isteği ve inancı bulunan; bu duygu, düşünce ve milli 
tarihimiz ve hayatımız boyunca pekçok hizmet ve eser vermiş, 
yatırımlar gerçekleştirmiş bulunan-milli kültürümüzün çok önem¬ 
li varlıklarından biri olan vakıf kurumu ve hareketinin, doğuş 

ve kuruluş amaçlarından, kuruluşuna esas olan temel unsurlardan 
saptırılmaksızın ve dejenere edilmeksizin korunması, gelişti¬ 
rilmesi ve teşvikinin gerektirdiği tedbirler alınacaktır. 

6. Vakıf Senetlerinde yuzılı amaçları dışına çıkmış 
olanlarla, dernekleşme ve sendikalaşma eğilimi, tutum ve davra¬ 
nışı içine giren, özellikle milli çıkarlarımız aleyhinde faali¬ 
yetlerde bulunma eğiliminde olan vakıfların varlıklarına son 

verici hukuki ve kanuni tedbirler Planın ilk Program yılı için¬ 
de araştırılarak tesbit edilmeli ve Planın ikinci yılında bu 
tedbirler uygulamaya konmalıdır. 

Cemaat vakıflarının durumu da, bu anlayış doğrultu¬ 
sunda, milletlerarası antlaşmaları zedelemeyecek şekilde, de¬ 
vamlı olarak izlenmelidir. 

7. Vakıfların tümü yeni bir envantere ve analize tabi 

tutularak değerlendirilecek; bu değerlendirmelerin ışığı altın¬ 
da sınıflandırılacaktır. 

Bu sınıflandırmada doğrudan hayır maksatlı olanlarla, 
kültür, eğitim, sanat, sağlık, gençlik, spor gibi sosyal amaçlı 
olanlardan kamu yükünü azaltmada görev ve sorumluluklar yükle- 
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nerek başarılı faaliyetlerde bulundukları tesbit edilenler, 
başta genel vergi muafiyeti dahil olmak üzere, devletçe teşvik 
ve himaye edilecektir. 

ORGANİZASYONLA İLGİLİ TEDBİRLER 

1. Vakıf kurumunun milli kültür hayatımız ve sosyal 
bünyemiz içinde çok önemli ve özel bir yeri ve değeri oluşu, 
milli kültürün Devletimizin temeli bulunuşu gerçeklerinden do¬ 

layı, vakıflarla ilgili Devlet politikasının tayini; bütün va¬ 
kıfların, hayrat ve akar olarak mal varlıklarının, vakıf eser¬ 
lerin gerçek durumlarının incelenmesi, bilinmesi, korunmaları 
ve günümüz şartlarına göre değerlendirilmeleri; bu alandaki 

dağınıklığın, kaynak israfının, koordinasyon ve işbirliği nok¬ 
sanlığının giderilmesi; kaynakların artırılması; araştırma, 
tesbit, koruma, geliştirme, işletme, değerlendirme, teşvik et¬ 
me ve destekleme, devamlı ve etkili gözetim ve denetleme görev¬ 
leri, Devlet tüzel kişiliğini temsil eden bir tek organ eliyle 
yürütülmelidir. 

Bu organın, kuruluş, yapı, idare ve işleyiş yönle¬ 
rinden bugünkü Devlet Bakanlığı tipi bir Merkezi İdare organı 
değil, fonksiyonel yapılı bir Bakanlık olması şarttır. 

Böyle bir merkezî idare organının VAKIFLAR BAKANLIĞI 
olması gerektiği akla ilk gelen tedbir olabilirse de; Eski Eser¬ 
ler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yürüttüğü hizmetlerle ortak 
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özellikleri, iş, işlem ve faaliyetleri dolayısıyla yeni bir 
Bakanlık kurma yerine bu yeni görevlerin bugünkü durumuyla de¬ 

ğil, Turizm1den ayrılarak yeniden teşkilâtlandırılması zaruri 
olan MİLLÎ KÜLTÜR BAKANLIĞI1na verilmesi, sorumluluk ve yetki¬ 
lerin bu Bakanlıkta toplanması en isabetli, gerçekçi, rasyonel 
ve ekonomik yol, çare ve tedbirdir. 

2. Devlet Bakanlığınca 26.11.1981'de kurulan "TAŞINIR 
VE TAŞINMAZ VAKIF MALLARI YÜKSEK KURULU", Milli Kültür Bakanı¬ 
nın Başkanlığında daha da geliştirilerek ve "Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar" Yüksek Kurulu ile ilişkileri kurularak ve 
belirlenerek yeniden düzenlenmelidir. 

3. Vakıflar Genel Müdürlüğü Milli Kültür Bakanlığımı 

bağlanmalıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün kamu tüzel kişilikli 

özerk yapısı ve idaresi, yüklendiği görevleri noksansız ve za¬ 
manında yerine getirebilecek, günümüz ihtiyaçlarına cevap ve¬ 
rebilecek, Kalkınma Plan ve Programlarında bu konuda bugüne kadar 
öngörülen politika, ilke ve tedbirler çerçevesinde daha etkili, 
güçlü ve fonksiyonel yetkilerle ve imkânlarla teçhiz edilecek 

şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Bu düzenlemede vakıf taşınmaz mallarının uğradığı 

kayıpları giderici, vakıf taşınmaz mallarının kira bedellerinin 
rayiç üzerinden tahsilini sağlayıcı, vakıf işletmelerinde en 
yüksek kârlılığa ve verimliliğe ulaştırıcı kanuni tedbirlere 

ağırlık verilmelidir. 
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4. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Eski Eserler ve Müze¬ 
ler Genel Müdürlüğü bünyelerindeki restorasyon hizmetleri özel 

bir Genel Müdürlük haline getirilerek birleştirilmen, buna 
göre teknik elemanlarla takviye edilmelidir, 

5. T.B.M.M.'ne bağlı olan Milli Saraylar Milli Kültür 

Bakanlığına, bu Bakanlık kuruluncaya kadar şimdiki Kültür ve 
Turizm Bakanlığı bünyesindeki Eski Eserler ve Müzeler Genel 

Müdürlüğüne bağlanmalıdır. 

6. Organizasyonda idari ameliyelerin en önemli bir 

fonksiyonu olarak yapılacak planlamada tarihi Türk Kültür mira¬ 

sı yapılarının araştırılmasına, kazısına, bakımına, restoras¬ 
yon çalışmalarına öncelik ve ağırlık verilmelidir. 

7. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu, Milli 
Kültür Bakanlığına (Kültür ve Turizm Bakanlığına) bağlı kuru¬ 

luş olarak, koruyucu fonksiyonları ve yetkileri yanında, kal¬ 
kınmayı engellemeyici, hizmet ve yatırımları daha süratli ger¬ 
çekleştirmeye yardımcı bir yapıya ve çalışma düzenine kavuştu¬ 
rulmalıdır. 

8. Restorasyon Eğitim Merkezi süratle kurulmalıdır. 

9. Hukuk ve îdare Bilimleri Fakültelerine "Vakıf Hu¬ 
kuku ve İdaresi" dersleri konmalıdır. 
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. 10. Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinin eğitim sevi¬ 
yesi süratle yükseltilmeli; teknik personel sayısı artırılmalı; 
boş kadrolar doldurulmalı; hizmet içi eğitime ağırlık verilmeli; 
mevcut ve alınacak nitelikli personelin ayrılmalarını sağlayıcı 

özendirici ve bağlayıcı tedbirler alınmalı, gerekli dinamik güven 
ortamı yaratılmalıdır. 

31.1.1983 Komisyon Başkanı 

Avni AKYOL 
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Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı 
Vhkıflar özel İhtisas Komisyonu Başkanlığına, 

Üye : Prof.Dr.Şakir BERKİ 

üyeliğine davet edilmek suretiyle Vakıflar konusunda 
yürütülmüş olan konuşmalarda bulunduğum Vakıf İhtisas Komisyonunun 
tanzim edeceği nihai metne dahil edilmesini teklif etmek istediğim 

konular aşağıda özlü olarak arz olunmuştur. Metne dahil edilmesi 

tensib edilemediği takdirde işbu dilekçenin Komisyonun faaliyet ev¬ 

rakı arasına alınarak muhafaza olunmasına delâlet buyrulmasını say¬ 

gı ile rica ederim. 

Önem verdiğim önerilerim şunlardır : 

1) Her şeyden evvel nihâi raporun başında TUrkiye Cumhu¬ 
riyeti hukuk ve kanun devleti zihniyetine müstenit olduğundan mem¬ 

leketimizde vakıf müesBesesinln daima teşvik edilmesi gerekli bir 
müesee olduğu hakikati yer almış olmalıdır. Bu gün dünyanın en me¬ 
deni ve en zengin ve kamu hizmetlerini en mükemmel şekilde işleten 
Devletlerin dahi bu müesseseye büyük onan verdikleri âşikâr iken 
gelişmekte olan Devlet ve memleketlerin aynı müesseseden mümkün 
olan en geniş şekilde faydalanma siyasetini tatbik etmemeleri el¬ 
bet tensibe şâyan değildir. 

2) 903 Sayılı Kanunun değiştirilmesi gerekli hükümlerinin 
mahzurları, Komisyonda kâfi derecede tarafımızdan beyan edilmiş ve 
taevib görerek alt komisyon raporunun ona göre tashihi cihetine gi¬ 
dilmiş iken, bilâhare yeniden tanzim edilmiş olan rapor metninde söz 
konusu kanunun, işçiler arasında eşitsizlik yaratan ve bu bakımdan 
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gerek bu eş it8iziiğin yok edilmesi, gerek vakıf müeBsesesinin muayyen 
bir zUmreye değil umuma hitap eden, bütün Milletin, Halkın faydalan¬ 

masına hizmet eyleyen genel kapsamlı bdr müesseseden ibaret bulunması 
gerekçesi ile o nam ile anılan vakıf çeşidinin kaldırılması ve keza 
aynı kanunun miras hukukunda mahfuz hisse bahsinde eşitliği bertaraf 
eylemiş bulunan hükmü ile Vakıf Müessesesini Derneğe çeviren "Genel 
Kurul" müessesesinin lüzumsuzluğu, bundan evvelki toplantıda okunan 

raporda açık olarak işaretlenmemiştir. Raporda 903 Sayılı Kanunun 

bu noktalarda değiştirilmesinin açıkça belirtilmesi zannımızca icap 
etmektedir. 

3) Hiç bir Vakıf idaresine hariçten hiç bir müdahaleye mü¬ 
saade edilemeyeceği Medeni Kanunun 79 Maddesinin 3- fıkrasındaki tef¬ 

sire muhtaç olmayan sarih hükmü icabıdır. Devlet Planlama Teşkilâtı¬ 
nın önem vererek tertip ettiği bu çalışmalar neticesinde bu hususun 

nihai metinde ifade olunmaması şahsi görüşümüzee büyük noksanlık teş¬ 
kil eder. 

4) Vakıflardan bazılarının vergiden muaf tutulması, diğer- 
* 

lerinin tutulmaması vergi kanunlarının genellik; vasfı ile bağdaş- 
tırılamaz. Bu itibarla mevcudiyet ve faaliyetlerine halel getirmeye¬ 
cek nispette her vakfın vergi mükellefiyetine katlanması kanaatimiz¬ 
ce zaruri görülmektedir. Bu cüz'i vakfın mevcudiyet, faaliyet ve in¬ 

kişafına asla halel getirmeyici mahiyette olacak olan vergi yükün¬ 
den kaçınabilecek bir Vakıf İdaresinin mevcut olabileceğini şahsen 
aklımıza dahi getirmek istemeyiz. Çünkü, Devlet Hâzinesi, Vakıfların 
muhafazası, iyi işletilmesi ve mevcudiyetlerinin ilelebet daim kıla¬ 
bilmek için çok ağır malî yüklere katlanırken, Hâzineye her Vakfın 
cüz'i miktarda vergi verme külfetini yüklemek, Vakıf MUeaaeBeaine 
karşı insafsizlik teşkil etmez. 
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5) Memleketimizde harab olmak tehlikesine maruz bir hayli 
vakıf bulunduğu ve bunların Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılması¬ 

na imkân bulunmadığı, bu Genel Müdürlüğün temsilcilerinin Komisyon¬ 

daki ifadesinden ve Komisyona verdikleri özel raporda açıkça anlaşıl¬ 
maktadır. Hâzinenin bu uğurda katlanacağı külfeti azaltabilmek için 
aklımıza gelen bir teklifi yapmadan geçemeyeceğiz: Bütün vakıflara 
yapılacak teberrûlardan % 10 gibi bir miktarın tamire muhtaç vakıf¬ 
ların onarılmasına, harabiyetten ve bir gün yok olup gitmelerinden 
kurtarılmalarına masruf olmak üzere pay ayrılmasında isabet olacağı 
ve bu hususda gerekli mevzuat tedbirinin en yakın zamanda alınmasının 

basiret nişanesi teşkil edeceği kanaatindeyiz. 

6) Vakıf arazininin topraksız çiftçiye toprak dağıtmak 
için istimlâkinin câiz olmayacağı raporda yer almalıdır. Zira bir ve¬ 
ya bir kaç çiftçinin her şeyden evvel ferdî, şahsî menfaatini tatmin 
etmek mülâhazası ile amme hizmeti gören vakıf arazisinin feda edil¬ 
mesi, müşterek kamu hukukunda asırlardan beri kökleşmiş olan ve 
"kamu menfaatinin değil, gerekince ferdî menfaatin kamu menfaatine 
feda edilebileceği" şeklinde ifade olunan çok önanli prensibi hançer¬ 
lemek olur. 

t 

Keza, şehirlerarası demir vesair yol inşaatı için de şu 
hususa ehemmiyet vererek vakıf arazinin kamulaştırılması şıkkı ihtiyar 
olunmalıdır: 

Vakıf arazi istimlâk edilmediği takdirde katlanılacak mas¬ 
raf, vakıf arazinin temin etmekte bulunduğu ve bulunacağı kamu menfaati¬ 
ne nazaran önemli addedilecek nisbetde değil ise, vakıf arazinin istim¬ 

lâki cihat ine gitmemek lâzımdır. 
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Vakıf arazinin kamulaştırılması bahsinde bu suretle 

durmamızın sebebi* kamu mallarının istimlâkinin imkânsızlığı ve 
vakıf arazinin de kamu arazisinden ibaret bulunmasından ve binnetice 

sair ferdî mülkiyet konusu olan arazinin kamulaştırılmasından ayırd 
edilerek vakıf müessesesinin nev'i şahsına münhasırlığını tebarüz 
ettirebilmekten ibarettir. 

Tarihi kıymeti olan vakıf akar ve aidi arazi, binalar 

harab, tamire muhtaç halde bulunsa bile istimlâk dışı bırakılmalı¬ 
dır. Esasen bu husus tarihi eserlerin korunması ile ilgili mevzuat¬ 

la da teyid edilmiş bulunmaktadır. Zira bu mevzuat, yalnız iyi hal¬ 
de bulunan, onarım zarureti göstermeyen eski evkaf ile alâkalı ol¬ 
mayıp, bütününe dairdir. 

7) Vakıfların gayelerinden inhiraf ederek büyük şirketler 
gibi ticarî faaliyetlerde bulunarak vakıf müessesi şeklinde şirket¬ 

lere çevrilmesine engel olunmasını önermek de İhtisaB Komisyonun 
üzerinde duracağı bir meseledir. Bu gibi ismen vakıf, gerçekte şir¬ 
ket mahiyetinde olan teşekküllerin ticarî kazançlarından gelir ver¬ 

gisi almak, vakıf müessesinin suistimaline bir tedbir olarak düşünüle¬ 

bilir. Komisyonun bu mesele üz erinde teemmül ederek varılacak netice¬ 

ye göre nihai raporda dile getireceğine inanıyoruz. 

8) Kamuya yararlı vakıf adı ile kurulan vakıflar da dahil, 
her vakfın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teftişe tâbi tutula¬ 
cağı, Medenî Kanunun 78 inci maddesinin 1 ve 2 ve 79 uncu maddesinin 

3. üncü fıkralarındaki önemli hükümler karşısında, bir zarurettir. 

Komisyonun hazırlayacağı nihai raporda bu hususun belirtilmesine za¬ 

ruret âşikârdır.,Bazı vakıfların "gizlilik, devlet sırrı" gibi sebeb- 
lerle teftişten muaf tutulmalarının mahzurları vardır: 
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1. Kamuya faydalı her vakfın bu gibi sebepleri ileri süre¬ 

rek teftişten muaf olmaları için emsal teşkil eder. 

2. İkinci mahzur halkın itimadını yitirmek ve bu suretle 

yapılacak teberrulerın azalmasına ve bir gün hiç yapılmamasına ve¬ 
sile ol ur. 

Nihayet Teftiş Makamı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü bü¬ 

tün vakıfları Devlet namına teftiş edeceğine göre bu Genel Müdürlüğe 

karşı gizlilik dermeyanı suretiyle teftişten muafiyet talebi, 
Cumhuriyet ilkelerinden biri olan "Devletçilik" prensibi ile bağdaşı- 
cı olmaz. Bu gerekçelerle Komisyonun nihai raporunda bütün vakıf¬ 
ların teftişe tâbi tutulacağı açıkça ifade olunmalıdır. 

9) Adalet Bakanlığının ilgili mahkemelere tamim göndererek 

vakıf tescil davalarında, vakıf iki veya ziyade şahıs tarafından ku¬ 

rulmuş ise vâkıflardan her birinin kendi öz mamelekinden tahsisde bu¬ 
lunup bulunmadığını ve yapılan tahsisin vakfın kurulması ve idame et¬ 
tirilebilmesi için yeterli olup olmadığının itina ile tetkik edilmesi 

gerektiği ve vakıf senetlerindeki "Genel Kurul" tâbiri yerine "Mütevel¬ 
li veya Mütevelliler Hey'eti veya Kurulu" yahut "Müdürler Kurulu" 

veya benzeri ıstılahların kullanılması lüzumunun ilgililere mahke¬ 
mece bildirilmesi, ve bu hususların bilinmesi çok faydalı olur. 

Böylece bu teklife bizi sevkeden âmil, şimdiye kadar vakıflarla il¬ 
gili 10-15 kadar Bilirkişilik vazifesinde bazı Mahkemelerden Vakıf 
senetlerinin yukardaki kanunî kayıtlara uyulmaksızın tescil kararı 
çıkmış olduğuna şahit bulunmamızdır. Keza Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
de mahkemelerin bu kabil tescil işlemlerini Medeni Kanunun kendisine 

verdiği itiraz yetkisini kullanabilmesi için itina ile tetkike tâbi 
tutması da tavsiyeye şâyan bulunmaktadır. 
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Vakıfların bihakkın işlemesi, dejenere edilmeksizin 

berdevam olmaları için bütün ilgili Devlet teşkilâtının ilgi ve 
icraatına ihtiyaç bulunduğu hakikati nazara alınarak işbu teklifi 
yapmaktan içtinabı münasib görmedik. 

10) Memleketimizdeki vakıflar, yalnız Cumhuriyet devrinde 

yapılmış olan vakıflardan ibaret değildir. Ecdat vakıfları daha çok 
ve bunlardan doğan ihtilâflar da Cumhuriyet hâkimlerine, avukatları¬ 
nı ve ilgili sair tatbikatçıları bir hayli işgal etmekte berdevam¬ 
dır. 

Eski vakıf senetlerini, ve hattâ, Cumhuriyet devrinin 

başlangıcından alışılmamış bazı yeni Türkçe kelimelerin henüz kul¬ 
lanılmaya başlanmadığı safhaya kadar yapılmış olan vakıf ser:etlerinde 
geçen kelime ve vakıf hukuku ile ilgili tâbir ve ıstılahları anla¬ 
yabilmek için "eski Türkçe" diye anılan cecelerimiz lisanını bu li¬ 
sanda kökleşmiş vakıf hukuku tâbirlerini bilmek zarureti inkâr edi-, 
lemez. Aksi halde hâkimlerin, avukatların ve vakıflarla ilgili res¬ 
mî makam ve memurların vakıflardan doğacak ihtilâfları gereği gibi 

halledemiyecekleri yadıganacak bir iddia sayılmaz. Bu itibarla hiç 
değilse, o vakıf senetlerinde tesadüf eöiler. vakıf hukuku tâbirleri¬ 

nin bir "Vakıf lügatcesi" sinde toplanarak neşrinin ve ilgililerin 

istifadesine sunmanın zaruretine nihaî raporda işaret olunmalıdır. 

Nihayet, "Vakıf Hukuku" adı altında müstakil ve mecburi bir dersin 

memleketimizin bütün Hukuk Fakültelerince tecris programına mutlaka 

dahil edilmesi, lâzımdır. Zira, Vakıf Hukuku, Medeni Kar.ur.ur. 12-15 

maddelik vakıflarla ilgili hükümlerinin üç, dört saatlik bir izahla 

gereği gibi öğrenilebilecek bir hukuk ceğilcir. Cumhuriyet hâkimleri 
ile, avukatlarının ve ssir ilgili memurlarının, ecdat tarafından ve¬ 

ya Cumhuriyet devrinde de ecdat lisar.iyle yapılmış elen vakıflar da 
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gereği gibi vukuf peyda etmesi, Medeni Kanunun eski muamelâtda 

eski ahkâmın tatbik olunacağını açıkça beyan eden Tatbikat Kanunu¬ 
nun ortaya koyduğu zaruret icabıdır. 

Komisyonumuzun konusu olan mevzularda düşüncelerimizi, 

Vakıf müessesine ve binnetice, Milet ve Devlete nâçiz bir yardımı 
olabileceği mülâhazası ile tam bir samimiyet ve ilmin zorladığı nor¬ 

mal hürriyet içinde ifade ettiğimize inanıyoruz. 

Müşterek ve son metnin hazırlanmasında mevcudiyetimi, 
tensib edildiği taktirde, âmâde bulunduğumu derin saygılarla arz 

ederim. 
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Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Vakıf Özel İhtisas 
Komisyonu'na takdim edilen Rapor. 

Üye : peramuz BERKOL 
Vakıflar Eski Ge¬ 
nel Müdürü 

Vakıfların hukukî ve malî durumlarına kısaca değinmek 903 

sayılı kanunla kurulan Vakıfların hukukî ve malî durumunu açık¬ 
lamak bizi Vakıfların hukukî ve malî sorunlarına ve alınacak tedbir¬ 

lere götürecektir. 

Bilindiği, gibi Vakıf, insanlık için yüzyıllar boyu yaşamış 

ve insan hayatının günlük olayları ile sıkı ilişkiler kurmuş, in¬ 
sanlığın ekonomik, sosyal, kültürel yaşayışı ve gelişmesi üzerin¬ 
de derin etkiler yapmış bir Özel Hukuk Müessesesidir. 

Vakıflar, "fertlerin taşınır, taşınmaz mallarını harici hiç¬ 
bir tesir, mecburiyet ve mükellefiyet olmaksızın sırf kendi rıza ve 
istekleri ile şahsi mülkiyetle- in'"'en çıkarıp, yine kendileri tarafın¬ 
dan tayin olunan şart ve hizmetlerin ifası için ebedî olarak kuru- 
lurlar". 

Ferdi mülkiyetten çıkarılan ve mülkiyet hakkının malikine 
ve haleflerine sağlayacağı hak ve menfaatlerin tamamı veya bir kıs¬ 

mı toplum yararına terk ve tahsis edilen bu mallar, Vakfın kurulma- 

sile beraber şahsiyet kazanır. Bu suretle vücut bulan her Vakıf, 

hükmi şahsiyeti haiz müstakil bir varlık clup, bunlar statüleri ye¬ 
rine geçen Vakfiyelerinde yazılı esaslara göre kendi idare uzuvları 
tarafından idare olunurlar. 
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Bu özel hukukî rejim içerisinde, Osmanlı İmparatorluğunun 
sınırları dahilinde, kurulan Vakıfların adedi hakkında kesin bir 

bilgimiz bulunmamakla beraber, halen Vakıflar Genel Müdürlüğü ar¬ 

şivinde 26.798 adet Vakfiye bulunduğu bunun dışında perçok Vak¬ 
fında kayıtlı olduğu pözönüne alınırsa kurulan muhtelif malî güç¬ 
teki Vakıfların adedinin 50 000 üzerinde olduğu söylenebilir. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulan Vakıflar, tekevvün 
eden vakıflar Hukukuna ve Vakfiyedeki şartlara göre Vakfın idaresi 

ile görevlendirilen kimseler (Mütevelliler) ce idare edilmişler¬ 
dir. Hanedan Vakıflarını idare edenlere (nazır) unvanı verilmiş 
sonradan bu hizmet için (Evkaf Nezareti) kurulmuştur. Mütevelli¬ 
leri bir makama şart edilen Vakıflar ile mütevelliliği Vakfeden¬ 
lerin evlâtlarında başkalarına şart edilmiş Vakıfların idaresi 

bu Evkaf Nezaretince* yönetilmiştir. 

Cumhuriyet Devrinde, 5 Haziran 1935 tarihinde yayınlanan 

2762 sayılı kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuş ve mazbut 
\ 

Vakıfların idaresi ile Mülhak ve Cemaat Vakıflarının murakabesi 

bu Genel Müdürlüğe tevdi edilmiştir. 

Görülüyorki Hanedana ait Vakıflar ile mütevellileri kalma¬ 

mış olan Vakıfların ebediliğini sağlamak için Devlet bu Vakıfları 
Evkaf nezaretinin kuruluşundan bu yana zaptederek Mazbut Vakıflar 
adile mütevelli sıfatile idare etmeğe başlamıştır. Bu idare şekli 
Vakıfların varlıklarını koruma ve devam ettirme bakımından en emin 

yol olmuştur. 
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Cumhuriyet devrinde çıkarılan Vakıflar Kanunu ile mazbut 
Vakıflar arasında tam bir füzyon yapılmış ve bunların ayrı patri- 

muanları, organları birleştirilerek bir tek tüzel kişilik haline 
getirilmiştir. Yine Özel Hukuk esaslarına tabi olan bu tüzel kişi¬ 
liğin idare ve temsili Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Görülüyorki 2762 sayılı Vakıflar Kanunu Mazbut Vakıfların 

idaresini, Vakfiyelerde konu edilen şartlara uygun hizmetler yönün¬ 
de yapılmasını düzenlediği gibi; Mülhak Vakıfların ayrı ayrı şahsi¬ 

yetlerini muhafaza etmiş ve mütevellilerinin Vakfiyelerindeki şart¬ 
lara uygun olarak idaresini öngörmüş ve bunların ve cemaat Vakıf¬ 

larının denetimini Vakıflar Genel Müdürlüğüne tevdi etmiştir. Bu 
suretle Vakıf Müessesesinin mazbut olanları da hususi hukuk siste¬ 

mi içerisinde bırakılmıştır. 

Vakıflar Kanunu hazırlanırken, İsviçre'den bir hukukçu cel- 
bedilerek zamanın Vakıf Meselelerini ve hukukî gelişmesini en iyi 
şekilde bilen kimselerden faydalanılarak Cumhuriyet devrine intikal 

eden bütün mazbut ve mülhak Vakıfların Vakfiyelerindeki şartlara, 
Vakfın gayesine ve gelişmiş bulunan Vakıf kurallarına en uygun hü¬ 
kümlerin alınmasına çalışılmış ve eski içhatlar, tarifler, müteari- 

fe haline gelmiş kaideler esas alınmıştır. 

Vakıfların idare uzuvları kontrol mercileri ve bunların va¬ 

zifeleri, Vakıfların hukukî ehliyetleri, malları ve vakıf şartlarının 
değiştirilmesi, mütevelliler (Ehliyet ve tevcih), vazifeleri, muka- 
taali ve İcaretiynli Vakıf mallar bunların Tasfiye şekilleri, taviz 
bedellerinin ödenmesi usulü, mütevellilere ait müeyyideler, Cemaat 
Vakıflarile bazı sanat sahibine ait Vakıfların idare tarzı Vakıf 

mallar müruruzamanı gibi hukukî esaslar gür.ün ihtiyaçlarına uygun 
olarak tarif, tayin ve tesbit edilmiştir. 
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Bu izahatımızdan anlaşılmaktadırki 2762 sayılı kanun asırlar
ca Vakıf içtihatları, tarif ve tefsirlerile geliştirilen vakıf hu
kukuna uygun bir şekilde hazırlanıp yürürlüğe konulduğundan, üzerin
de uzun boylu durulacak ve değiştirilecek bir mahiyet arz etmemekte
dir. Ancak V&kıf mallarının korunması ve malî durumunun takviyesi 

için Evkaf nezaretinden bu yana kaideleşmiş birkaç konunun günün 
şartlarına göre ele alınarak gerekli tadilâtın yapılması hizmetini 
daha iyi ve emin yürütülmesini sağlıyacaktır. 

Bu konular şöyle sıralanabilir : 

Mukataali arsalar ile İcareteynli gayr im enkull er iıı taviz be
dellerinin hesap edilmesi, tahsil şekli ve bu gibi gayrimenkullerin 
tapuya tescil edilmeleri, mahlûliyet ve metrukiyetlerin inceleme 
esasları ve tapuya tescilleri, 

Adlî, İdarî ve diğer resmî kuruluşlarda Vakıflar idaresince 
yapılacak hertürlü işlemlerden vergi, resim, harç alınmaması, 

Mazbut Vakıf evlâdına verilen intifa hakkının hesaplanma ve 

ödeme şekli, 

MUlkak Vakıflar aleyhine açılan davalara Vakıflar Genel Mü

dürlüğünün Müdahil sıfatile iştiraki sisteminin genişletilmesi, 

Vakıf gayrimenkuller üzerinde zilyetlik yolla iktisap elde 
edilemiyeceği ve mururu zaman iddia edilemiyeceği, 

Vhkıf eski eser ve abidelere hiçbir sebeple dokunulamayacağı, 

vmkıf gayr im enkuller in i Vakıflar İdaresinin izni olmadan imar 
»•vauatı veya diğer mevzuat gereği olarak rayiç değeri dışında satma-

lınamıyacağı. 
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Bu takdirde : 

1 - Mazbut ve Mülhak Vakıfların korunması ve malî durumla¬ 

rının takviyelerini temin için 2762 sayılı Kanunun bazı maddeleri¬ 

nin günün şartlarına göre değiştirilmesi ve imar kanunları ile diğer 
kanunlarda vakıf gayrimenkullerin (abide ve eski eserler hariç) Va¬ 
kıflar Genel Müdürlüğünün muvafakati ve rayiç bedeller dışında sa- 
tınalırunadan el konulması uygulamalarına gidilmemesi, vakıf gayrimen 
küllere vaki tecavüzlerin mülki idare amirlerince öncelikle menedil- 

meleri, 

Vakıf gayrimenkulleri kiralarının hiçbir takyide tabi 
tutulmada rayiç bedellere göre tayin edilmesi husuölarmında kanu¬ 
na eklenmesi temin edilmelidir. 

2 - Kadim Vakıf Hukuku esaslarını havi olan -2762 sayılı Ka¬ 

nunun (bu kanun mazbut ve mülhak vakıfların anayasası mahiyetinde¬ 
dir) tesbit ettiği esaslara göre mazbut vakıfların idaresini mütevel 
li sıfatile yapan Vakıflar Genel Müdürlüğünün siyasî müdahalelerden 

uzak yalnız devlet vesayeti altında çalışmasını sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlenecek Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununda 
kanunî ve İdarî tedbirler alınmalıdır. 

Medeni Kanunun "tesis, hükümleri Türk Cemiyetinin arzu¬ 
suna tam anlamile tercüman olamadığı ve alışkanlığı dışmca kaldığı, 
için eski Vakıflar anlayışında, yeniden Vakıf Müessesesini getirmek 

maksadile 903 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu kanundan sonra birçok 
yeni.Vakıf teş-kil ve tescil edilmiştir. Vakıflar Gen el Müdürlüğünde¬ 

ki kayıtlara göre bu Vakıfların miktarı 758 adede ulaşmış bulunmak¬ 
tadır . 
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Bugün 903 sayılı kanuna göre kurulan Vakıfların son 
derece çoğaldığı birçok derneğin Vakıf haline geldiği ifade edil¬ 
mektedir. 

Vakıf kurulması için kurucu (Vakıf), (son hukuk anlayışı 
tüzel kişileride kapsamakta), Mal varlığı ve gaye unsurlarının bulun¬ 

ması şarttır. Vakfın büyüklüğü veya küçüklüğü de mevzubahis olamaz 

ecdnd (Kuşlara yem vakfı) bile kurmuştur. 

Ancak 903 sayılı Kanun 4.maddesile bazı şartları haiz 
olan Vakıflara vergi muafiyeti sağlanabileceği hükmünü getirmiş ol¬ 

duğundan bu kanunla kurulacak Vakıflar son derece çoğalmıştır. As¬ 
lında Vakıflara Vergi muafiyeti verilip verilmemesi konusunun iyi 

münakaşa edilmesi gerekir. 

Vakıf bir gayeye bir malın tahsisi olunca, gayeyi ye¬ 

rine getirmek için mal varlığını en iyi şekilde işletmek ve vakfı 
ebedi olarak yaşatmak ve geliştirmek gerekir. Bir ticarî tesiste en 

iyi şekilde işlet.ilmek ve geliştirilmek msksadile kurulur. Muayyen 
teşvik halleri hariç ticarî işletmenin vergiden muaf olnuması onun 
sermaye biriktirmesine ve gelişmesine mani değildir. Vakfın bundan 
farkı ebediliğini devam ettirebilmesindedir : 

0 halde Vakıfların vergiden muafiyetleri ticarî kuruluş¬ 

larda olduğu gibi muayyen teşvik halleri hariç bahiskonusu olmamalı¬ 
dır . 

Eskiden müsadere korkusunu? vakıfların çoğalmasına sebep 

olduğu ifade edilir. Bugün vergi muafiyeti bunu'n ye ini tutmamalı- 
* ‘ * 

dır. 
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Bu mülahazalarla hareket edildiği takdirde vergi muafi¬ 
yetini, gayesini (ne olursa olsun) ticarî faaliyetinin kârı ile yeri¬ 
ne getiren vakıflara kapalı tutmak ancak amme hizmetine veya sosyal 

hizmete matuf harcamaları vergi matrahından düşecek bir sistem ge¬ 
tirmek gerekir. Bu sistemde de vakfın yapacağı hizmetin büyüklüğü 

için asgari bir hudut tayini uygun olacaktır. 

Vakıfları belli bir çatı altında toplayacak merkezi bir 

idare sisteminin kurulması, Hususi hukuk hükümlerine tabi vakıfla¬ 
rın rızası dışında zorlayıcı bir hükümle mümkün clamaz. Bunun yeri¬ 
ne, Vergi muafiyetlerinin vakfın ifa edeceği hizmetin (amme hiz¬ 

metine paralel) mahiyetine göre teşvik tedbirleri gibi bölgelere 
göre tesbiti suretile tevzii mümkün görülmektedir. 

Vakıfların malî durumuna gelince : 

Genel olarak Vakıfların mal varlığı akar ve hayrat ola¬ 

rak ikiye ayrılır. Hayrat Vakfın gayesinin yerine getirildiği gay¬ 
ri menkuller, akar ise Vakfın gayesini sağlamak için muhtaç olduğu 
geliri temin eden gayrimenkul mal varlığıdır/ 

Vakıfların büyük ölçüce mal varlığı akara dayanır. Bi¬ 
lindiği üzere gayrimenkul devamlılığı en fazla olan ve ekonomik de¬ 
ğeri gittikçe artabilen bir gelir kaynağı olduğu için Vakıf Müessese- 

sinin ebediliğini devam ettirmekte en etkin vasıtadır. 
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Gayrimenkul geliri tek zafı "Ehflasyon" devrelerinde 
gelirinin sabit kalması suretile malî gücünün azalmasıdır. Bunda 
Vakıf İdarelerinde kusur aramak yanlıştır. Mezuatm yarattığı bu durum 

zaman zaman gene mevzuatla giderilebilmiştir. 

Cumhuriyet devrinde de devre devre bu sıkıntılar olmuş 
bir tarihte kifayetli görülen gelirler (kira gibi) bir müddet sonra 

kanunî düzenlemelerle yeterli hale getirilmiştir. Yeni Akarın iha¬ 

le ile kiraya verilmesi bu konuda büyük ölçüde ferahlık yaratmış¬ 
tır. 

Özellikle Evkaf Nezareti kurulduktan sonra Vakıflar üze¬ 

rindeki devlet'vesayetinin muayyen bir disiplin altına alınması, ve 
Cumhuriyet devrinde de bu vesayetin devam ettirilmesi Vakıf gayri- 
menkullerin, bakımı, idaresi ve yenilenmesinde gelişmeler sağlamış¬ 
tır. Bu devir yeni ve büyük, hatta monümontal binaların inşasında 

bir atılım yapmıştır. 

Evkaf nezaretinden sonra İstanbul'da yapılan büyük Vakıf- 
hanlar, Cumhuriyet devrinde Ankara'da yapılan, Vakıf apartmanı Ankara 

Palas daha sonraları programlanıp gerçekleştirilen birçok şehirleri¬ 
mizdeki büyük işhanları, çarşılar, oteller, otel haline getirilen Ker¬ 
vansaraylar ve Sherathcn Oteli ayrıca tamir edilen- hamamlar, dükkân¬ 
lar bu devrin önemli akarlarıdır. 

Bunların kiraları, kira kanunu ile enflâsyonun kıskacı 

arasında bugün verimsiz bir seviyeye düşmüş olduğundan Vakıf hiz¬ 
metlerinin görülmesi büyük ölçüde sıkıntıya uğramıştır. Bu bakımdan 
"Gelirleri kamu hizmetine tahsisli Vakıf gayrimenkullerin kira bedel¬ 

lerinin serbest olmasını sağlayacak- kanunî değişiklikler yapılarak 
Vakıf akar ve emlâkinin kira gelirlerinin rayiç.seviyeye çıkarılması" 

gerekmektedir. 
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Vakıf eserlerin bakım ve restorasyonu : 

Vakıf abide ve eski eserlerin bakım ve onarımı Vakıf¬ 

lar Genel Müdürlüğüne Vakfiyeler ve kanunla verilen çok önemli bir 
hizmettir. San'at ve mimarî değerleri çok yüksek olan Türk Tarihi¬ 

nin ve medeniyetinin bu eşsiz eserlerini şüphesizki bugünkü Vakıf 

gelirlerile tam manasile bakım ve onarımları sağlanamaz. 

Tarihimizin bu kıymetli eserleri zamanımıza, çoğu ha¬ 

rap bir şekilde intikal etmiş olduğundan hepsinin kısa bir süre için¬ 
de onarımı elbetteki mümkün değildir. Ancak Türk devletlerile Osman¬ 

lI İmparatorluğunun büyük zenginlikleri ile meydana getirilen bu sa¬ 
yısız eserlerin, en önemlileri büyük ölçüde devamlı bakım ve onarıra 

görmüş, gelecek nesilleri orijinal durumlarile intikallerine gayret 
sarfedilmiştir. 

Türkiye'deki eski eserleri üç grupta toplamak mümkündür. 
1) Vakıf eski eserler, 2) Millî Eğitim tarafından bakım ve*onarımı 
yapılan eski eserler (Arkeolojik eserler hariç), 3) Şahıslara ait 
köşk, konak ve evler. 

Vakıf eski eser ve abideler, Mazbut Vakıfların malı ol¬ 

duğundan onların bakım ve onarımı Vakıflar Genel Müdürlüğüne tevdi 

edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ne yapmıştır? Vakıflar Genel Mü¬ 

dürlüğü zamanla iyi bir bakım ve restorasyon kadrosu, geliştirmiş res¬ 
torasyonda çalışan’ ustaları himaye etmiş bütün eski eserlerin envan¬ 
terinin çıkarılması için ciddi çalışmalara girmiş, bir röleve bürosu 

kurarak, eski eserlerin rölevelerini çıkarmaya çalışmış ve restorasyon! 
yüzde yüz abide ve eski eserler Yüksek Kurulunun tasdikinden geçirdiği 
projelere istinat ettirmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün neşrettiği 
Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar kitabı incelendiğinde eserin röleve- 
lerinin yapıldığı, bütün Türkiye'de eserin restore edildiği, bu çalışm 
ların özellikle bütçe imkânlarının artırıldığı 1950 senesinden sonra 
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büyük ölçülere çıktığı görülmektedir. 

Bu izahattan şu neticeye varmak mümkündür. Vakıf eski 
eser ve abidelerin bakım ve restorasyonu senelerce yetişkin bir kad¬ 

ro elinde, imkânlar ölçüsünde en iyi şekilde yürütülmeye çalışılmış 
ve zamanla ihtisaslaşmış ve oturmuş bir teşkilât meydana getirilmiş¬ 
tir. Bu konuda yeni arayışlar değil bu Teşkilâtın takviyesini düşünmek 
gerekmektedir. Eski eserlerin bakım ve onarımlarını daha büyük ölçüde 
sağlayacak bütçe yardımlarının temini, son senelerde personel rejimi 

sebebile zaafa uğrayan teknik personel miktarının hizmetin gerektir¬ 

diği düzeye çıkarılması için çareler aranması gibi. 

Türk Kültürünün çok kıymetli tarihî eserlerinin büyük 

bir kısmı da Bevlete aittir ve bunlar aynı şekilde Kültür Bakanlığı 
Bski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünce aynı düzeyde korunmakta¬ 

dır. Burada da ihtisaslaşmış bir kadro vardır. Burasıda aynı usul¬ 

lerle çalışmaktadır ve gelirini bütçeden temin etmektedir. 

Bu iki grup çalışmaların da restorasyon projeleri Eski 
Bser ve Anıtlar Yüksek Kurulundan geçirilerek uygulandığından bir 
düblikasyon bahiskonusu değildir. 

Kaldıki iki ayrı bütçe imkânları iki koldan eski eser¬ 

lerimize yüklenmekte ve faaliyetin yaygınlaşmasını temin etmektedir. 

Bunları bir merkezde toplamak yerleşmiş ihtisaslaşmış hiz¬ 
metleri sarsarak, ymi tedirginlik, tereddütler ve karışıklıklar ge¬ 

tirmiş olacaktır. 



Şahıslara ait olan köşk, konak ve evlerin onarım ve 

muhafazası, cemiyetin yetişkinliği, kültür anlayışı, özel gayret¬ 
lerinin korunmasındadır. Devlet ancak bütçe imkânları nisbetinde 
yardımcı olabilmektedir. Tamamen halktan gelen bir dernek, bir Va¬ 

kıf kurup, İlim ve San'at adamlarımızın devamlı telkin ve yardım- 
larile bu konuda sonuç almak gerekir. 

Sonuç : 

Bu izahatın ışığında konular ele alındığı vakit aşa¬ 
ğıdaki tedbirler hatıra gelmektedir. 

1 - Vakıflar Kanununun zamanla mazbut ve mülhak Vakıfların 

bir kısım problemlerine cevap vermeyecek duruma gelmiş bulunan hüküm¬ 

lerinin değiştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması, 

2 - Mazbut Vakıfların İdaresi ile diğer Vakıfların da mura¬ 

kabelerinin Devlet Vesayetine tabi bir kuruluşa verilmesi, Vakıf hu¬ 

kukunun tarihî gelişimi ve değişmez prensibi halinde kaideleşmiş 
olduğundan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Devlet Vesayeti altında, 

hertürlü diğer müdahalelerden uzak bir şekilde çalışmasını sağla¬ 

yacak kanunî tedbirin alınması. 

3 - Vakıf hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini temin için 
Vakıf akar gelirlerinin (Kiraların) günün rayicine uygun bir şekil¬ 
de tesbitini sağlayacak kanun değişikliğinin araştırılması, 

4 - İmar kanunları ile diğer kanunlar da Vakıf gayrimenkul- 
lerin (abide ve eski eserler hariç) Vakıflar Genel Müdürlüğünün uy¬ 
gun mütalâası alınmadan kamulaştırılmaması ve rayiç bedeller dişinde 
satınalmmamesı, 
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5 - Tarihî eserlerin restorasyonunu, restorasyon bilgi ve 

tekniğine uygun bir şekilde yürütecek olan teknik kadroların ihti¬ 

yaca cevap verecek seviyeye çıkarılması ve elemanların devamlılığı¬ 
nı sağlayacak tedbirlerin tesbiti ile uygulamasının temini, 

6 - Gerek Kültür Bakanlığınca, gerek Vakıflar Genel Müdür¬ 

lüğünce kendi idarî sahalarına dahil eski eser ve abidelerin yapıl¬ 
makta olan envanter tesbit işleminin neticelenmesini sağlayacak bir 
program yapılması, 

7 - Tarihî eser ve abidelerin rölevelerinin çıkarılması, 
restorasyon ve restitüsiyon projelerinin yapılması ve restorasyon 
ilim ve tekniğinin Üniversitelerde programlara alınarak daha geniş 

uygulamalar sağlaması, 

8 - Vakıf eski eser ve abidelerin 5 senelik programlara göre 

restorasyonlarını sağlamak maksadile eserin durum ve mimarî değerine 

öncelik verilerek programlar hazırlanması ve bu programın geniş tu¬ 

tulabilmesi için Pevlet Bütçesinden yapılacak yardımların önemli ölçü¬ 
de artırılmasının temini, 

9 - 903 Sayılı kanuna göre kurulan Vakıfların vergi muafi¬ 

yetinde, önceden tanımak suretile bir istisna yaratılması yerine, amme 
hizm'etine veya sosyal hizmete matuf harcamalarını vergi matrahından 

düşecek bir sistem getirilmesi. 
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VAKIF POLİTİKASINDA MALİ 
SORUNLAR VE ÖNERİLER : 

v 

Üye : Şaban ERKİLET 
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müd. 

Baş Yardımcısı 

I - VAKIFLARA TANINAN VERGİ MUAFİYETİ 

ve UYGULAMASI : 

A - 903 Sayılı Kanun ve Getirilen İlkeler s 

T. Medeni Kanunu'nun bazı maddelerini değiştiren 903 

sayılı Kanunda, vakıflara vergi muafiyeti tanınması ilkeside düzen¬ 
lenmiştir. 903 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
ülkemizde vakıf kuruluşlarında gelişmeler olmuş bu tür kuruluşların 

sayısal çoğalmaları yanında uygulamada çeşitli sorunlar da ortaya 
çıkmıştır. Bu konuda en çok tartışma konusu, vakıflara vergi muafi¬ 
yeti tanınmasına ilişkin 90.3 sayılı Kanunun 4. maddesinin uygulama¬ 

sından doğmuştur. 

903 sayılı Kanunun 4. maddesinde aynen, "Bakanlar Kurulun¬ 

ca, gelirlerinin en az $ 80 ini, nevi itibariyle genel, özel ve katma 
bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetle¬ 
rin yerine getirilmesini istihdaf etmek üzere tahsisan kurulacağı kabul 
edilen vakıflara, tahsis edilen miktar için, vergi muafiyeti tanınabi¬ 
lir." denilmektedir. 

Kanunun Millet Meclisi geçici Komisyon Raporunun gerek¬ 

çesinde; "Bu madde ile genel gerekçede ifade ve kabul edilen anlayışa 
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uyularak devletin kamu görevi yükünü azaltmayı amaç edinen büyük 
tahsislerin mevzuu olacak vakıflar için vergi muafiyeti hükmü konul¬ 

muş tur. 

Komisyonumuz, verilecek bu yetkinin kullanılmasında 

yürütme organının, vakfın mevzuu ve içtimai dayanışma ve gelişme 
bakımından ifade ettiği ehemmiyetin tetkikini öngörmüştür." (1) 
denilmektedir. 

Vakıflara vergi muafiyeti verilmesi, vergiye tabi olan 

vakıf işletmelerinin vergilendirilmemesi suretiyle, vergi gelirleri¬ 
nin doğrudan doğruya vakıflara aktarılmasıdır. Vergi gelirlerinden 

vergi muafiyeti yoluyla vazgeçmenin karşılığı ise, vakfın sağladığı 
vergi miktarı kadar kamu hizmeti ifa etmesidir. Vakıfları, vergi 
muafiyeti ile mali yönden desteklemek kanun koyucunun kapsamı 4. mad¬ 

de de belirtilen ilkelerin varlığına bağlıdır. 

Vergi muafiyeti tanıma yetkisi Bakanlar Kuruluna veril¬ 

miştir. Vergi muafiyetinin verilmesi sırasında yürütme organı vakfın 
durumunu, amacını, hizmet politikasını inceliyecektir. 

Kanunun Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında 4. mad¬ 
denin sonundaki "tanınabilir" kelimesinin anlamının, ruhsat hükmünde 
olduğu Bakanlar Kurulunun takdirine, selahiyetine terk edildiği açık- 
lanmıstır. (2) 

(1) 12.3.1965 tarihli Millet Meclisi Geçici Komisyon Raporu 
Millet Meclisi S.Sayısı ; 918, Sh. 3-9 

(2) Geçici Komisyon sözcüsü A. Ahmet Bulak'ın açıklaması 
M.M. Tutanak Dergisi; C. 42 (Dönem I. Top. 4) 
30.6.1965 günlü 137, 24.6.1965 günlü 134. Birleşim. 



Vergi muafiyetinin ana kuralları 

1 - Vakfın, gelirlerinin en az f 80 ini genel, özel ve kat¬ 
ma bütçeli idarelerin bütçelerinde yer alan bir hizmetin veya hizmet- 
lerin yerine getirilmesini amaçlamalıdır. 

2 - Vakıf amacını gerçekleştirmek üzere tahsisan kurulmalı- 

dır. 

3 - Vergi muafiyeti sadece tahsis edilen miktar için tanın¬ 
malıdır. 

4 - Vergi muafiyeti Bakanlar Kurulunca verilmelidir. 

B - Vergi Muafiyeti Uygulaması ve İlkeler : 

903 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde ve 6 maddeye daya¬ 
narak hazırlanan tüzükte, vergi muafiyetinin verilmesinde usul ve 

esaslar açıkça belirtilmemiş ölçüler belirlenmemiştir. 

1968 yılından itibaren, Maliye Bakanlığı, D.Planlama 

Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, 10.000 TL. malvarlığı olan 
vakıftan 30 milyon malvarlığı olan ve çeşitli kamu hizmetlerini 

amaçlayan vakıfların vergi muafiyeti talepleri ile karşı karşıya 
kalmışlardır. 

Vergi muafiyeti taleplerinin incelenmesinde, amaç yönünden 
değerlendirilirken büyük tahsis mevzuu olraaşartının mevcudiyeti de aran¬ 

mıştır. 
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İlgili Kuruluşlar arasında düzenlenen 24.4.1973 tarihli 
protokolde vakıfların en az 5 milyondan az olmamak üzere amacını ger¬ 
çekleştirecek bir mameleke sahip olmayan vakıflara vergi muafiyeti 
verilmemesi esası kabul edilmiştir. Zamanla bu miktarın da yeterli 
olmadığı görülmüş ve 22-7.1980 tarihli ikinci bir protokolde mame¬ 

lek miktarı en az 25 milyon olarak saptanmıştır. Ayrıca 25 milyon 
mamelekin en az jS 10 yıllık gelir sağlayacak nitelikte olması da 
benimsenmiştir. 

Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasında en az ve genel¬ 
likle ; 

1 - Vbkfın gelirlerinin en az $ 80'ini, nevi itibariyle ge¬ 
nel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan bir hiz¬ 
metin veya hizmetlerin yerine getirilmesini istihda etmek üzere tah- 
sisan kurulmuş olması, 

2 - V&kfm Devletin kamu görevi yükünü azaltmayı amaç edi¬ 
nen büyük tahsislerin mevzuu olacak nitelikte olması, 

3 - Vakfın mevzuu ve sosyal dayanışma ve gelişme bakımından 
ifa edeceği hizmetlerin önemi ve vakfın amacında yer alan hizmetlerin 
belli şartlarla ve genel yararlanma imkânının bulunması, hizmetlerin 
belli bir kesime veya gruplara tahsis edilmemesi ve bu amaçlarla il¬ 

gili olarak devletin bütçesinde bu hizmetlere yönelik ödenek konulmuş 
olması, 

4 - Vhkfm millî karakterini muhafaza bakımından kurucularının 

tabiiyeti ve tahsis edilen mamelekin kaynak durumu, 
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5 - Vakfın tasfiyesi halinde mamelekin devlete veya vergi 

muafiyeti tanınan diğer bir vakfa intikalinin vakıf senedinde düzen¬ 

lenmiş olması, 

6 - Vakfın, her yıl elde ettiği gelirleri, oyıl içinde amaç¬ 
larına tahsis etmesi ve harcaması asıl olmakla beraber, vakıfların 

iş programları icabı ileriki yıllara ulaşan bir durum yarattığı tak¬ 
dirde, yıllık gelirlerin tamamını veya bir kısmının Maliye Bakan¬ 

lığının olumlu görüşü alınmak suretiyle bir fonda toplanması, 

7 - Vakfın amaç edindiği hizmetlerin genel bütçe içinde yer 
alan hizmetler niteliğinde ve devletin kamu hizmetlerini azaltıcı 

nitelikte olup olmadığı konusunda ilgili Bakanlıkların ayrı ayrı olum¬ 
lu görüşlerinin alınması, 

esasları gözönünde tutulmuştur. 

903 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin olarak yayın¬ 
lanan "Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkm- 

daki Tüzük'te Değişiklik yapılmasına Dair Tüzük"ün 37 nci maddesinde 

vergi muafiyetinden yararlanma ve muaflığın kaybı belirli esaslara 

bağlanmıştır. 

Vergi muafiyeti tanınacak vakıfların bağışlar dışında 
yıllık geliri 3 milyon liradan ve mal varlığının 30 milyon liradan 
az olmaması esası getirilmiştir. 



Ayrıca Bakanlar Kurulunca, 903 sayılı Kanunun 4 ncü mad¬ 

desine dayanarak vergi muafiyeti tanınmış vakıfların gelirlerinin tü¬ 
zükte belli edilen esaslara uygun olarak sarf ve tehsis edilmediği 
takdirde Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanlarınca resen veya 

vakıflar Genel Müdürlüğünün duyurusu üzerine yapılan vergi inceleme¬ 

leriyle tesbit edilirse vakıf yönetiminden görüşü istenir, Bu görüş¬ 
ler yeterli bulunmazsa durumun düzeltilmesi istenir. Vakıf yönetimi 

önerilen düzetmeleri yapmaz ve gelecek yılda da aynı hataları tekrar¬ 

larsa Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşünü de ala¬ 

rak Bakanlar Kurulundan vergi muaflığının kaldırılmasını isteyebile¬ 

cektir. 

(Tüzük Md s 36 son fıkra) 

C - Vergi Muafiyeti Tanınan 

Vakıflarda ilkelerde saplamalar : 

Vakıflar başlangıçta küçük bir mal varlığı ile kurulmak¬ 

ta, vergi muafiyeti tanındıktan sonra bağış ve yardımla mameleklerini 
istenilen seviyeye getireceklerini planlamaktadırlar. Bu tür kuruluş¬ 
lara bizzat demek türünde kurulan ve birden çok gerçek ve tüzelkişi¬ 
lerin oluşturduğu vakıflarda Taşlanmaktadır. 

Ayrıca bir kısım Vakıflar bir şirketin veya holdingin 

veya bir derneğin tahsis ettiği veya kendi malvarlığından ayırdığı 
mamelekle kurulmaktadır. Bu tür vakıfların uygulamada, Anonim şirket¬ 
lerin veya derneklerin sermaye artışlarına iştirak eden ve bu tür 
ticari işletmeleri mali yönden destekleyen kuruluşlar niteliğini kazan¬ 

dığı görülmektedir. 



Bir kısım vakıflar ise genel bütçe içinde yer alan ve 
kamu harcamalarına tahsis edilmesi gerekli olan fonları vakıf mame¬ 

leki olarak göstermektedirler. Böylece genel bütçedeki fonlar vakıf 
tüzelkişiliği adına tahsis edilmektedir. 

Milli savunma hizmetlerine yönelen Askeri vakıflar ise 

Kamu hizmetlerinden belli bölümü gerçekleştirmeyi amaçlamışlardır. 

Ayrıca vakıfların elde ettiği gelirin en az 80 ini 

amacına harcaması asıl olmakla beraber bir kısım vakıflarda gelir¬ 
lerinin ancak 20 - $ 30 u oranında amacına harcadığı gözlenmekte- 
d ir. 

Donem Vakfın geliri 
Amacına yönelik 
Harcamalar 

1o 
Oranı 

1969-1979 118.931.967 TL 49.198.709 - * 23 

1971-1978 137.289.883 TL 30.218.801 - * 22,01 

1973-1978 14.981.988 TL 2.318.599 - * 15.54 

1975-1979 65.769.359 TL 21.583.579 - * 29 

1979 23.009.249 Tl. 17.207.114 - t 74 

1979 30.603.136 TL 29.316.725 - t 80 

1978-1979 11.271.866 TL 7.132.297 - * 70 

Bir kısım vakıflar amaç olarak doktor, öğretmen, profesör, 
docent gibi kamu görevlilerine sosyal imkanlar sağlamayı onlara ek öde¬ 
me yapmayı lojman inşa etmeyi üstlendiği, bir kısmınında eğitim alanın¬ 
da eğitimi imkansızlık içinde bulunan öğrenciye burs vermeyi, öğren¬ 
ci yurtları inşa etmeyi veya işletmeyi ders araç ve gereçleri sağlama¬ 

yı üstlendiği, görülmektedir. 
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Vakıflar üzerinde etkin bir mali ve idari denetim ya¬ 

pılamaması vakıfların amaçladığı kamu hizmetlerini azaltıcı nitelik¬ 
teki çalışmalarında başarılı sonuç elde edilememiştir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere bir kısım vakıflar, bir 
kısım şirketlerin hisse senedini veya tahvilini satın alan onlara mali 
yatırım yapan kuruluşlar haline gelmişler, gelirlerinden çok cüzi bir 

kısmını amaçlarına tahsis ve sarf etmişlerdir. 

Anaçlarına gelirlerini sarf etmiyen veya amacı doğrul¬ 

tusunda uygulama yapmıyan vakıfların vergi muafiyeti kararının kal¬ 
dırılması esastır. Ancak uygulamada bu husus işlerlik kazanamamış 
ve etkili olamamıştır. 

Tüzük'un 37 nci maddesinde bu konuda belli bazı esas¬ 

lar getirilmişsede, bu esasların uygulamada işlerlik kazanması ve 

etkin bir sonuç alınması imkansızdır. 37 nci maddenin son fıkrası uygu¬ 
lama bakımından çok karmaşık formalitelerin kapsamaktadır. 

1 - Vakfın gelirlerinin amacına sarf ve tahsis edilmediği, 

Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanlarınca saptanacaktır. 

2 - Vakıflar genel müdürlüğü de amacına gelirlerinin sarf 

ve tahsis edilmediğini Maliye Bakanlığına duyurabilecektir. 

3 - Vergi incelemesi ile gelirlerinin amacına sarf ve tahsis 

edilmediğinin saptanması üzerine vakıftan bu husustaki görüşü istene¬ 
cektir. 

4 - Vakfın görüşü yeterli bulunmazsa durumun düzeltilmesi 
vakıftan istenecektir. 
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5 - Aynı hatalar gelecek yılda da tekrarlanırsa Maliye Ba¬ 

kanlığı vakıflar genel müdürlüğünün görüşünü alacak, 
r* 

6 - Vakıflar genel mü-ürlüğü de vergi muafiyetinin kaldırıl¬ 
ması. ilkesine katılırsa Maliye Bakanlığı Bakanlar Kurulundan vergi 

muafiyetinin kaldırılmasını isteyebilecektir. 

7 - Vergi muaflığının kaldırılmasına dair kararlar yayımı 
gününde yürürlüğe girecektir. 

Yukarıda ana ilkeleri belirlenen tüzük hükümlerine göre - 

vakfın vergi muafiyetini kaldırmak olanaksızdır. Zira, vakfın her 

olayda işlemlerinin incelenmesi, sonuçlarının alınması gerekmektedir. 
Bu durum ise yıllara ulaşan veya birkaç yılı içine alan zamana ih¬ 

tiyaç gösterecektir. 

II - VAKIF POLİTİKASINDA YENİ İLKELİ® : 

Vakıf politikasında vakıfların mali işleri ayrı bir 
önem taşımaktadır. Hukuki yapı ne kadar modern esaslara ve sistem¬ 

lere bağlı olursa olsun mali bür.ye önemini ve güncelliğini taşıya¬ 
caktır. Ülkemizde 903 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1967 yılm- 
dansonra vakıf müessesesi ve bunlarla ilgili mali sorunlar gittik¬ 
çe önem kazanmış, yasal düzenlemelerin yorum ve uygulaması uygulama¬ 
da vakıf enflasyonu yaratır hale getirmiştir. 
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Vakıf politikası ve mali işlemlerine yön veren düzenle¬ 
melerin kaynakları arasında esas olarak : 

1 - 903 sayılı Kanunun 4 ve 5 nci madde hükümleri, 

2 - Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar 

hakkında Tüzük, 

3 - Maliye Bakanlığı, D.Planlama Teşkilatı, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü arasında düzenlenen 24.4.1973 ve 22.7.1980 tarihli proto¬ 

kol esasları, 7 * 

4 - 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 1,4, 8/11 nci 

maddelerinin hükümleri, 

bulunmaktadır. 

Aşağıda açıklanan nedenlerine yukarıdaki kaynaklara ye¬ 
ni yöntem ve ilkeler eklenmelidir. 

A - Vergi muafiyeti vakıf kurulduktan sonra verilmelidir : 

Vakıflara, vergi muafiyetinin mutlak olarak verileceği¬ 

ne ilişkin bir hüküm ve esas yasalarımızda düzenlenmemiştir. Yukarı¬ 
daki bölümlerde de, açıklandığı gibi, yürütme organına tanınmış bir 
yetkinin kullanılmasından ibarettir. Yürütme organı, vakfın sermaye¬ 

si, amacı, sosyal dayanışma unsuru kamu hizmetlerini azaltmaya yöne¬ 

lik çalışmalarını değerlendirecek, belli ilkelerin saptanması halin¬ 
de Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti verilecektir. Geçici 
komisyon sözcüsünün açıkladığı gibi, muafiyet kararını bir ruhsat 
hükmünde kabul etmek, Bakanlar Kurulunun takdir ve yetkisine terk 

etmek gerekir. 
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Kamu menfaatlerine yararlı Demek kararının alınmasında, 

demeğin kurulmuş olması ve geçmiş yıl faaliyetlerinin incelenmesi 
esası getirilmiştir. (Demekler Kanunu Md....) Halbuki vakıflar da ver¬ 
gi muafiyeti gibi önemli bir konuda herhangi bir sınırlama getirilme¬ 

miştir. 

Ayrıca vakıf henüz kurulmadan önce de vakfa vergi muafi¬ 
yeti tanınabileceği 903 sayılı Kanunun 5/N maddesinde belirtilmiş, Tü- 

zük'ün 37 nci maddesinde bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Vakfın kurulmadan veya kurulduktan sonra, herhangi bir 
faaliyeti olmadan vergi muafiyeti tanınması uygulamada birçok sorunla¬ 

rın doğmasına neden olmaktadır. 

Uygulamadaki sorunların en aza indirilmesi iç}n vakıf¬ 
lara, kurulduktan ve en az bir yıl amaçları doğrultusunda faaliyet 

gösterdikten ve çalışma raporları, gelir kaynakları, kamu hizmet¬ 
lerini azaltmadaki etkinliği ve oranları belgelendikten, gerekirse 
mali yönden inceleme yapıldıktan sonra vergi muafiyeti tanınmalıdır. 

B - Vergi muafiyeti belli bir süre ile verilmelidir : 

Vergi muafiyeti vakıflara tanınan bir ayrıcalıktır. Bu 

yolla vakıf gelirleri vergi dışında kalmakta böylece vergilenecek 

kazanç üzerindeki vergiler vakfa aktınlmaktadır. Vakıf böylece genel 
bütçe gelirleri arasında yer alması gereken vergiler toplamı kadar 
gelirlerinde artış sağlamakta, devletin kamu hizmetleri vakıf eliyle 
ifa edilmesi esası kabul edilmektedir. 
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Devlet,vergi gelirlerinden kısmen vakıf lehine vazgeç
tiğine göre bu ayrıcalık süresiz olmamalıdır. Vergi muafiyeti imti
yazı belli süre ile vakfa verilmelidir. Bu süre 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl 

gibi vakfın bünyesine ve amaçlarını gerçekleştirme durumuna göre sap
tanmalıdır. 

Böylece, vakıf amaçlarını gerçekleştirmede, gelirlerini 
sarf ve tahsiste daha dikkatli davranacak, idare yapacağı denetim 

sonuçlarına göre tayin edilen sürenin sonundan itibaren talep edilme
si halinde muafiyet süresini uzatabilecektir. 

C - Genel, Özel ve Katma bütçedeki Tehsisatlar Vakfa Tahsis 
edilmemeli : 

Günümüzde, bir kısım bakanlık ve kuruluşlar bütçelerin
de mevcut ödenekleri, vakıflara sermaye tahsisinde kullandıkları gö

rülmektedir. Bütçede belirli bir hizmete ait ödeneğin çeşitli düşün
celere dayanarak vakıflara tahsis etmeleri vakfın tanımına ve teme

line aykırıdır. 

Bu bakımdan bundan böyle genel, özel ve katma bütçeli 
idarelerin bütçelerinde yer alan ödeneklerin vakıflara tahsis edil

memesi ve bu tür ödenekle kurulan veya katkıda bulunulan vakıflara 
vergi muafiyeti verilmemesi ilkesi getirilmelidir. 

D - V&kıfları Belli Bir Çatı altında Toplayacak Merkezi 
bir idari sistem Kurulmalıdır : 

Günümüzde vakıflar amaçları, mal varlıkları, gelir çeşit
leri, kamu harcamalarını azaltma politikaları bakımından çeşitli grup
lar altında toplanmışlardır. 
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Vakıfların amaçları arasında genellikle : 

Bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine 
ve milli ülkülere sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek, 

Tıp ve sağlık hizmetlerini geliştirmek, 

- Başarılı öğrencilere Ve öğretim görevlilerine ödüller 

vermek, 

Yurtlar inşa etmek, 
- Öğrenci merkezleri açmak, 

Öğrenim müesseselerine yardımcı olmak, 

- Öğrencilere burs vermek, 
Darülacezeye ve tabii afetlerde zarar görenlere yardım 

etmek, 

Muhtaç çocuk, sakat ve ihtiyarlar için bakımevleri kur¬ 
mak, 

- Sağlık tesisleri kurmak, 

üzere belirli hizmetlere yönelmişlerdir. 

Bu bakımdan vakıflar amaçları yönünden : 

a - Askeri amaçlı vakıflar, 
b - Eğitim ve kültür hizmetlerini amaçlayan vakıflar, 
c - Sağlık ve sosyal amaçlı vakıflar 
d - Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini amaçlayan -vakıflar, 
olarak çeşitli yönlerden tasnife tabi tutulabilir. 

Bu tür vakıfların aynı amaç doğrultusunda hizmet ifa 
etmeleri aynı hizmeti birden çek vakıf tarafından üslenmeside müm¬ 
kündür . 
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Ayrıca, birçok vakfın amaçlarını belli şdıir veya bölge¬ 
de topladıkları da bir gerçektir. Böylece aynı amaç doğrultusunda bir¬ 

den çok vakfın faaliyette bulunması ülkede kamu kaynaklarının olumsuz 
yijnde kullanılmasını ve böylece verimsiz harcamaların doğmasına neden 

olmaktadır. 

Vakıfların yatırımları, gelirlerinin harcanması, ülkede¬ 

ki kamu ihtiyaçlarının bölge ve şehirlere göre tesbiti ayrı bir çalış¬ 
mayı gerektirmektedir. Vakfın ifa ettiği hizmetlerin başka bölgelere 
de kaydırılması her zaman düşünülebilir ise de uygulamada bu hususta 

ömek bulunmamaktadır. 

Bu bakımdan ülkede öğrenci yurdu inşaası veya tesisi, 
öğrencilere burs verilmesi, ders ve aletlerinin sağlanması, okul 
inşaatı devletin kamu hizmetleri içinde ise ve hizmetlerin belirli 

bölümü vakıflar tarafından üslenilecekse merkezi bir organizasyonla, 
bu hizmetlerin ihtiyaç yerleri ve miktarı tesbit edilmelidir. Vakıf, 
merkezi organizasyonu oluşturan kurul veya daireden amacı içindeki 
hizmetleri ve yerleri seçmeli hizmetler ve sarf yerleri bu tesbit- 
lere göre yapılmalıdır. 

Böylece, vakıf kuruluşlarının gelirleri daha titiz ve 
ihtiyaç duyulan yerlere sarf edilmesi sağlanacaktır. 

Koordinasyon Kurulu veya dairesi Başbakanlığa bağlı 
\ 

olabilir. Kurul ve Sekreterya çeşitli kamu idare ve kurullarından 
atanacak devamlı görevlilerden oluşmalıdır. 
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E - Yıllık Programlarda Vakıfların Hizmet Türleri Açıkça 
Belli Edilmelidir : 

Vakıflar, vakfiyelerinde belirlenen çok yönlü hizmetler¬ 
den sadece bir veya birkaçını yerine getirmeye yetecek gelire sahip 
olmaktadırlar. Bu bakımdan vergi muafiyeti talebinde bulunan vakıf 
aynı konuda daha önce kurulmuş ve faaliyette bulunan vakfın amacına 
yönelik faaliyetler için vergi muafiyeti istemektedir. 

Aynı bölge veya şehirde birden çok aynı amaca yönelik 
vakıf bulunduğu halde, bu vakıfları veya yeniden kurulan vakfı ülkenin 

başka bir bölgesinde hizmet ifa etmeye zorlamak mümkün olmamaktadır. 

Ayrıca, vergi muafiyeti tanınan vakfın amacı diğer vakıf¬ 

ların da aynı tür faaliyetleri ile tekerrüre neden olmaktadır. 

Halbuki, her yıl açıklanan yıllık programlarda, eğitim, 

sağlık, ulaşım, kültür, tarım gibi ana sektörler itibariyle vakıfla¬ 
rın ifa edebileceği hizmetlerin türleri açıkça belli edilmelidir. Bu 
hizmetlerin hangi şehir veya bölgede yer alacağıda ayrıca belirtilme¬ 

lidir. 

Yeni kurulan veya kurulmuş bir vakıf vergi muafiyeti ta¬ 
lebinde bulunduğunda; yıllık programlarda vakıflar eliyle yürütülecek 
hizmetlerden hangisi ve nerede ifa edeceği araştırılmalı, programa uy¬ 
gun yerde belli edilen hizmetleri üslenen vakfa vergi muafiyeti veril¬ 
melidir. 
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Böylece, kamu hizmetlerinin vakıflar tarafından üslenil- 

mesinde etkinlik verimlilik sağlanacak, belli bölgelerde hizmetlerin 

tekerrürü önlenmiş olacaktır. 

SONUÇ : Vakıf politikası ve mali işlemlerde etkenliğin 
artırılması kamu fonlarının verimsiz alanlara tahsisinin önlenmesi, 

vakıfların vergi muafiyeti yoluyla özendirilmelerini sağlamak üzere 
yukarıda açıklanan öneriler doğrultusunda 903 sayılı Kanunun 4 ve 
5 nci maddeleri ile Tüzük hükümlerinde gerekli değişiklikler yapılma¬ 
lıdır. 

Ayrıca, bu konularda 5 yıllık plan ve yıllık programlara 
ilkeler konulmalıdır. 3 Kasım 1982 
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 

VAKIF ÖZEL İHTİSAS ANA KOMİSYONU'NA 

Üye : Ban elettin İHSANOĞLU 

Vakıf Eski Eserlerin Korunması Hakkında rapor 

GÖRÜŞ VE TEKLİFLER 

Rapor Kapsamı Hk. 

Makro düzeyde tanzim edilmiş işbu rapor, ülkedeki gerçeklere 

açıklıkla değinmiş, konuya ilmi metod ve planlama ilkeleri açısından 
sağlıklı yaklaşmıştır. Senelerdir söylenilen, fakat bir türlü yapıla- 
mıyan işleri bir defa daha ortaya koymuşîtur. Temel verileri ve öne¬ 

rileri 1982 senesinde ODTÜ ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan 
"Restorasyon Semineri" tebliğlerinden ve (Vakıflar Genel Müdürlüğü 
iç yazışmalarından) Vakıflar yayınlarından ve cüz'i mikdarda diğer 
kaynaklardan almıştır. Ancak Restorasyon olayının ilmi ve teknik 
açıdan (process) ortaya konulmasında, kanaatimce gereken ağırlık ve- 

/ 

rilmemiştir. Oysa olay uygulamaya dönük olup, çarpık kavramlarla özel¬ 

likle Cumhuriyet döneminden bu yana, RESTORASYON değil DESTORASYON 

olarak gelişmekte, ilmi koruma yerine tahribat yapılmaktadır. Niçin, 
neyin, nasıl korunacağı ve günlük yaşama bir devamlılık içinde nasıl 
dahil edileceği, öncelikler sırası politik, idari ve keyfi yaklaşımlar¬ 
la bugüne kadar dejenere edilmiş, değil dokümanlarının evraklarının 
dahi tesbiti zor olan bir keşmekeş halinde olay süregelmiştir. 
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3. Alt Komisyonun, birbirine yatay geçişleri olan birçok 
ortak konusu vardır ve ileriki çalışmalarla, bu bütünlüğün temin 
edilmesi faydalı olacağı muhakkaktır. 

İlke olarak : yeni örgütler kurulması yerine mevcudları mak¬ 
sada dönük bürokrasiden uzak, gerekli ağırlıklarda ve imkanlar, yet¬ 

kilerle donatmak ve masa başı idaresinden, uygulamaya geçmek gere¬ 
kir kanaatindeyim. Arşiv ve dokümantasyon konusu, Vakıflarca hiç¬ 
bir zaman gereken önem ve ağırlıkta ele alınmamış, anlaşılmamıştır. 

TEKLİFLER 

1. Restorasyon yurt dışına dâ uygulama ile açılabilecek 

Vakıflar Teşkilatı, kendi içinde, özel kanunu olan özerk bir kuruluş 
olmalıdır. Her türlü bürokrasi zorlukları mümkün mertebe bertaraf edil¬ 

melidir. Uygulamalarda tercih sistemine göre, şahıs ağırlıklı olacak 
ise, Fransa örneği, Devlet ağırlıklı olacak ise Polonya (PKZ-BUDIMEX), 
veya Çekoslovakya veya Bulgaristan örneklerinin RESTORASYON teşkila¬ 
tı açısından olduğu kadar, kanuni, ilmi ve teşkilatlanma alanında in¬ 
celenmesinde yarar vardır. Ancak Türkiye için en ibret verici ve ya¬ 
rarlı örnek TUNUS'un devlet örgütü olarak bugün ulaştığı noktadır. 

Konu gereken önem ve imkânlarla ele alındığı takdirde, 
Türkiye'de bilgi ve becerinin eksik olmadığı ancak bunların gerekli 
yerde ve zamanda kullanılmadığı derhal görülür. 
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2. Vakıflar Teşkilatının, restorasyonlar açısından, Kliltür 
ve Turizm Bakanlığına bağlanmasının (veya tersi) hiçbir işe yaramıyaca- 

ğı ve sorunları daha karmaşık hale getireceği kanaatindeyim. Zira 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde daima hakim olan 

klasik müzeciler, arkeolog, tarihçi ve sanat tarihçileri, folklorcu¬ 
ların, mimarlık, fonksiyonel ve strüktürel koruma, yap^ külliye , tari¬ 
hi merkez, çeşitli sitlerin günlük değerlendirilmesinde boyut itiba¬ 
riyle konulara hakim olmaları mümkün değildir. Romantizm devam etmek¬ 

tedir, nitekim, geçmiş senelerde nüve olarak kurulmuş Mimarlık Bölü¬ 
mü, halen dumura uğramış durumdadır. 

Binaenaleyh Vakıflar ABİDE (Monuments Historiques) kıs¬ 
mı en az genel müdürlük seviyesinde imkân ve yetkilerle özerk bir 

bünyeye kavuşturulmalıdır. Kendi eğitim, araştırma, ve uygulama im¬ 
kânları çoğatılmalıdır. (Ecole du Louvre, Chaillot, Monuments 
Historiques teşkilatı örneği, Fransa). 

Bu Genel Müdürlükte gereken çağdaş bakış açısı ile : 

1. Arşiv, dokümantasyon ve belgeleme, yayın, halkla iliş¬ 
kiler, koordinasyon ve eğitim müdürlüğü 

2. İlmi ve teknik programlama, planlama müdürlüğü 
3. Uygulama müdürlüğü 

4. Yurt dışı ilişkiler müdürlüğü ' 
yer almalıdır. 

3. Teşkilâtın teknik alt kademelerinden senelerdir gönderi¬ 
len raporlar ve istekler dikkatle incelenmeli ve süratle sonuçlandırılmE 
lıdır. Zira, uygulama ile karşı karşıya bulunanlar ve sorunları olan¬ 
lar mimarlar, teknisyenler ve ustalardır. Süratle personel kaybına gi¬ 
dilmekte, yakında teşkilatta işi layıkı ile bilen eleman kalmama teh¬ 
likesi ile karşı karşıya bulunulacaktır. 



4. Restorasyonda, Lisanüstü Eğitimi yapan (15 senelik 
ODTÜ, 10 senelik YILDIZ ÜNİVERSİTESİ, 3 senelik İTÜ vb) üniversiteler 
kuruluşlarla olduğu kadar, Milli Eğitini Bakanlığı Mesleki Teknik öğ¬ 
retim ile işbirliği yapılarak, önümüzdeki 5 yıllık plan döneminde, 
her yıl en az toplam 50 adet restoratör mimar, 100 teknisyen, 200 
usta/çırak yetiştirilmesi, bunlara burs verilmesi ve istihdam edil¬ 
melerine devlet memuru maaşı değil, bu özel ihtisas sahasını cazip 

kılacak, piyasa ölçeklerinde geçerli ücretler ödenmelidir. (Tunus 
bu hususu başarı ile uygulamakta ve hatta elemanlarını, ustalar 

dahil, pransa ve tspanya'da ileri düzeyde eğitmektedir.) 

5. Uluslararası statü ve tecrübesi bulunan UNESCO, ICCR0M,IC0M, 
IIC gibi kuruluşlarla müşahhas işbirliği ve ortak projeler gerçekleş¬ 

tirilmeli, gerek bu kuruluşlardan ve gerekse diğer hükümetlerden bu 

amaçla temin edilecek eğitim ve araştırma bursları, ilgililere tari¬ 
hi geçtikten sonra duyuru İmam alı d ır . Ortak eğitim programları ve 
projeler (co-action) gerçekleştirilebilir. 

6. Merkezi istanbulda bulunan ve İslam Konferansı Teşkila¬ 
tına bağlı olarak kurulan "İslam Kültür Mirası Koruma Beynelmilel 
Komisyonu" ile çalışmaya başlıyacağı bu dönemde sıkı işbirliğine gi¬ 
rilmesi. 

7. Bürokratik sorumluluk paylaşılması yerine, teknik ve finan- 

sal tüm sorumluluk ve şahıs sorumluluğu ilkesi getirilmelidir. Kimin 
hangi işle uğraştığı, etkisi/yetkisi, başarısı veya başarısızlığı açık¬ 
ça belli olmalıdır. Zira restorasyon kişisel sorumluluk gerektiren 
bir uygulama biçimidir. 
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8. YÖK ile temas edilerek, bu konuda eğitim ve araştırma 

yapan üniversitelerin ilgili enstitülerinin, pilot uygulama yapabil¬ 
meleri ve restorasyonun özellikleri nedeni ile bu konuda döner serma¬ 

ye yönetmeliklerine elastikiyet getirilmesi talep edilmelidir kana¬ 
atindeyim, Ayni şekilde, Belediye'nin Askeriye'nin imkânlarından 
ve işgücünden yararlanılması son derece önemli olup gerekli onay 

ve bağlantılar temin edilmelidir. 
9. Vakıflar "RESTORASYON EĞİTİM MERKEZİ" mutlaka kurulmalı¬ 

dır, 

10. Vakıfların maliki bulundukları gayrimenkullerin ve özel¬ 
likle eski eserlerin, kesin tespiti ve envanteri yapılmalıdır. (Defteri 
Hakani, Tapu ve Hazine kayıtları incelendiğinde örneğin İstanbul'un 

yansına yakın kısmının Vakıf malı olduğu anlaşılır, kime nasıl inti¬ 
kal etmiş veya etmemi'ş incelenmelidir.) 

11. Cumhuriyet döneminde yapılan restorasyonlarla ilgili bi¬ 
lumum evrak ve dokümantasyon, Osmanlı dönemindekiler de dahil - tes¬ 

pit edilmeli, arşiv ve dokümantasyon merkezinde kullanılabilir ve ya¬ 
rarlanılabilir şekile getirilmelidir. 

12. Dernekler konusu koordine edilmelidir. Vakıflara bakış 
açısı İslami yönden alınmasının yanında da, vakıf abidelerinin çağdaş 
hayattaki sosyal, ekonomik ve kültürel fonksiyonları da düşünülmeli¬ 
dir. 
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903 Sayılı Kanunla Getirilen 

Vergi Muafiyeti Konusunda 

Düşünceler 

Üye : Av.Samim BİLGEN 
Maliye Bakanlığı 
Etaekli Baş Hukuk 
Müşaviri-Türk Hava 
Kuvvetlerini Güç¬ 
lendirme Vakfı 
Hukuk Müşaviri 

903 sayılı kanunun 4. maddesinde vakıflara vergi muafiyeti 

tanınabilmesi için vakıf gelirlerinin en az $ 80'inin kamu hizmeti 
niteliğinde bir amaca tahsisini şart koşmakta, vakıfların kurulma¬ 

sından sonra bu şartın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yetki¬ 

lilerce gereği gibi tahkik ve tesbit edilemediği için şartın yeri¬ 
ne getirilmemiş olması hallerinde Hâzinenin gelir kayıplarına uğra¬ 
makta bulunması ihtimali üzerinde durularak bunun önlenmesi için: 

a) Vergi kanunlarında yapılacak değişikliklerle, vakıf¬ 
lara tanınan vergi muafiyetlerinin genel olarak kaldırılması ve muafi¬ 
yetin yalnız vakfeden veya vakfa bağış yapan kişilerin gelirlerine 
hasredilmesi, 

b) Vergi muafiyetinin yalnız amaçları eğitim, kültür ve sağ¬ 
lık sektörlerine yönelik vakıflara tanınması fikirleri ileri sürül¬ 

müştür. 

A) Muafiyetin tümüyle kaldırılması görüşüne katılmak güç¬ 
tür. Çünkü genel, özel veya katma bütçeli kamu tüzel kişilerinin 
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görevleri arasında bulunan kamu hizmeti niteliğindeki amaçlarını 
gerçekleştirmek için gelirlerinin önemli bir kısmını bu amaçlara 
harcayan vakıflara vergi muafiyeti taaınmasının gerekçesi, kamu 
hizmetlerinin görülmesi için toplanan vergilerin, bu hizmetlerin 
görülmesine yardımcı olan vakıflardan da alınmasının nasafetle 

bağdaşamıyacağı düşüncesidir. Öte yandan, kamu hizmetlerine yardım¬ 
cı olan vakıfların, bu hizmetleri yararlandıkları vergi muafiyet¬ 
leri oranında daha geniş imkânlarla yapabilecekleri de kuşkusuz¬ 

dur. Nitekim 903 sayılı kanunun muafiyet hükmünü getirmesinden son¬ 

ra kamu hizmetlerine yönelik vakıfların nasıl arttığı, özellikle 

milli savunma, eğitim ve kültür alanlarında bunların kamu kurumla- 

rınca sağlanan hizmetlere hiç de küçümsen emiyecek ölçülerde katkı¬ 
da bulundukları bilinmektedir. 

Bu bakımdan muafiyetlerin genel olarak kaldırılması fikrini 

paylaşamamaktayım. 

/ 

B) Muafiyetin amaçları belirli sektörlere yönelik vekıfla- 
ra hasredilmesine gelince, muafiyet tanınması kanunla Bakanlar Kuru¬ 
lunun mutlak takdirine bırakılmış olmasına göre bunun için yasal 
bir engel yoktur. Ancak, sektörleri Badece eğitim, kültür ve sağlık 
olarak kesinlikle sınırlamak, kanımca doğru olmaz. Milli savunma, 
bayındırlık ulaştırma gibi kamu hizmetlerine yönelik vakıfların yap¬ 
tıkları veya yapabilecekleri yardımların küçüksenmemesi gerekir. 
Burada, 903 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan Si¬ 

lahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakıflarının herkesçe bilinsı çok önemli 
katkılarını hatırlatmak isterim. Bundan başka, örneğin Ulaştırma Ba¬ 

kanlığı bütçe imkânlarının bugün için yetişemediği bölgelerde nehir¬ 
ler üzerindeki ulaştırma hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla kuru¬ 
lacak bir vakfı muafiyetten yararlanabilecek sektörler dışında bı¬ 
rakmak da, kanımca isabetli olamaz. 
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Vergi muafiyeti tanınması kanunla Bakanlar Kurulunun 

takdirine bırakıldığına göre, kamu hizmeti niteliğindeki amaç, 

ların gerçekleştirilip gerçekleştirilmiyeceğinin önceden tesbit edil¬ 
memesi karşısında: 

1) Muafiyetin, ilgili vakfın kuruluşundan belirli bir süre 

sonra yapılacak teftiş sonucuna göre ve kuruluş tarihine kadar geri¬ 
ye işleterek (makable teşmilen) sonradan tanınması veya 

2) Kuruluştan önce, fakat bir iki yıl gibi belirli süreler 
için tanınması yoluna gidilebilir. 

Birinci şıkta, muafiyet tanındığı takdirde vakfın kuru¬ 

luşundan itibaren ödenmiş olan vergiler iade edilebileceği gibi, ikin¬ 
ci şıkta da muafiyet süresi sonunda, kamu hizmetine tahsis veya sarf 
şartının gerçekleştirilmediği saptanırsa yeniden muafiyet verilmemesi 
mümkün olur. 

Kanun (...vergi muafiyeti tanınabilir.) ibaresile muafi¬ 
yet tanınmasını hükümetin mutlak takdirine bıraktığı ve muafiyet ta¬ 
nınırsa bunun peşinen veya ebediyyen tanınması gerektiği hakkında 
hiç bir açıklama getirmediği için, uygulamaya ilişkin olan bu gibi 
hususlarda İdarenin, sadece Vakıflar Hakkmdaki Tüzük'te belirtmek 

suretile yukarda değinilen tertipleri almasına hukuki bir engel olma¬ 
dığı, bununla beraber kanun ibaresine yasama organınca bu konularda 

getirilecek açıklamaların ilerde çıkması mümkün bazı uyuşmazlıkları 
önlemekte yararlı olabileceği kanısındayım. 

Muafiyetin önceden, fakat ilgili vakıflarca verilecek 
belirli kamu hizmeti projelerinin gerçekleştirilebileceği sürelerle 
sınırlı olarak tanınması da yukarda değinilen sınırlı muafiyet fik¬ 
rinin, daha kolay savunulabilir bir alternatifidir. 
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903 Sayılı Kanunla Getirilen 

Vergi Muafiyeti Konusunda 

Bs: Düşünceler 

Konu üzerinde daha önce arzına çalıştığım düşünceler vergi 
muafiyetinin kaldırılması veya belirli sektörlere hasredilmesi 
yolunda ortaya atılan öneri çerçevesi içinde kalmıştı. 

903 sayılı kanuna tabi vakıflar hakkmdaki tüzüğün bazı madde¬ 

lerini değiştiren ve 30.7.1982 günü yürürlüğe giren tüzüğün vergi mua¬ 
fiyetine ilişkin hükümleri üzerinde aşağıdaki nedenlerle durulması ge¬ 
rektiğini de önceki düşüncelere ek olarak belirtmeği yararlı görüyorum. 

Anılan tüzüğün 37. maddesine getirilen değişiklikle 903 sa¬ 

yılı kanunun 4. maddesinde vergi muafiyeti için vakıf gelirlerinin 

İ» 80'inin tahsisi yolunda mevcut elan şarta bir de (gelirler üçte iki¬ 
sinin tahsisi) şartı eklenmiş ve buna vakıf senetlerinde de yer ve¬ 
rilmesi zorunlu kılınmıştır. Oysa ki : 

1) 903/4'te gelirler $ 80'inin kamu hizmeti niteliğindeki 
amaçlara tahsisi halinde vakfın yönetim, idame giderlerile malvar¬ 
lığının artırılmasına ayrılabilecek gelirlerinin $ 20 içinde kalması 
zorunlu olduğuna göre bu # 20'yi 1/3 (yani # 33.33) oranına çıkarıp 
kamu hizmetine ayrılacak gelirleri 2/3 (yani 66.66) oranına indi¬ 

ren hükmü 903/4'le bağdaştırmak kolay değildir. Gerçekten de 903/4'te 
gelirler İ° 80'i en az deyimile sınırlandırıldığından amaca tahsis edi¬ 

len gelir $-79'a düştüğü takdirde muafiyet şartı yerine getirilmemiş 
sayılmak gerekirken Tüzükteki son değişiklikle bunun 2/3 ($ 66.66) 
oranına kadar indirilmesi kanun hükmüne aykırı düşmemekte midir? 
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Kanunda $ 80'in net veya brüt gelire göre hesaplana¬ 
cağı hakkında bir açıklama olmadığı için # 80'in net, 2/3'ün 
brüt gelir üzerinden hesap edileceği de söylenemez. Çünki 2/3'ten 
artan 1/3 kadar, $ 80'den artan $ 20'nin de kamu hizmeti niteliği 
olmayan (yönetim, idame giderleri vs. gibi) diğer giderleri kar¬ 

şılamasının kanunda öngörüldüğü savunulabilir. 

2) 2/3'e ilişkin hükmün vakıf senedine eklenmesine ge¬ 

lince : bilindiği gibi, ne Medeni Kanunumuz, ne de 903 sayılı 

kanun vakıf senetlerinde sonradan değişiklik yapılmasını öngörme¬ 

miştir. Vakıf hukuku da, vakıf senetlerinin açıkça belirtmediği hal¬ 
lerde bu senetlerde sonradan değişiklik yapılmasını caiz görmez. 

Medeni Kanunun değişik 74,79 ve 80. maddelerile 80/A 

ve 81/A maddelerinde mahkemeye verilen yetkilerse belirli konulara 
münhasır olduğundan, muaddel son Tüzüğün geçici 6. maddesinde değinil¬ 
diği üzere, vakıf senetlerine yapılacak eklenti için mahkemeye baş 
vurulması halinde yetkisizlik yönünden olumsuz karar alınması da 

ihtimal dışında değildir. 

Vergi muafiyeti konusunda yukarda değinilen yönlerden 
son Tüzük değişikliğinin ciddi bir revizyona ihtiyaç gösterdiği kanı¬ 
sında olduğumu açıklamak isterim. 
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VAKIF POLİTİKASI ALT KOMİSYONU ÇALIŞMALARI 
VAKIF POLİTİKASI VE VAKIF RUHU İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLERİM VE BAZI TEKLİFLERİM 

Üye : Nahit DİNÇER 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Hazırlık Çalışma¬ 
larına Esas Olmak Üzere Kurulan Vakıf Özel İhtisas Komisyonu : 

1. Vakıf politikası alt komisyonu, 

2. Teşkilât ve İdarî tedbirler alt komisyonu, 

3. Vakıf sanat eserlerinin ihya, bakım ve restorasyon alt 

komisyonu olmak üzere üç komisyona ayrılmış ve çalışmalarına baş¬ 

lamıştır. , 

Benim görev aldığım Vakıf Politikası- Alt. Komisyonunun 

görev alanının hududu, vakıf politikasını ve bu politikanın dayan¬ 
dığı prensipleri tespit etmek ortaya koymaktı. 

Buna ilâveten vakıflarla ilgili mer'i hukuk Üzerinde de, 
kabul edilen politikanın ışığı altında değerlendirmede ve gerekli tek¬ 

liflerde bulunmaktı. 

Oysa, Vakıf Politikası Alt Komisyonu, vakıf politikası 

ile ilgili prensipleri tespit etmeden Vakıflar Genel Müdürlüğünün ge- 
'lirlerini artırıcı tedbir ve teklifler üzerinde durmakla hemen pratiğe 

yönelmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu konudaki isteği, kendisi¬ 

ne bağlı gayr-i menkullerin kiralarının bir defaya mahsus olmak üzere . 
rayiç bedel üzerinden tespit etmek için idari ve hukukî tedbirlerin 
plâna girmesiydi. 
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Komisyonumuzun bundan sonra mesaisinin ağırlık nokta¬ 

sının bir yönünü 903 sayılı kanun teşkil etmiştir. 

Münakaşası yapılan konu; şikâyetlere sebep olan, polis 
kontrolünden kurtulmak isteyen derneklerin vakıf şekline dönüşmeleri, 
vergi kaçırmak için sun'i vakıfların kurulması v.s. gibi vakıf enf¬ 

lâsyonu olayının" 903 sayılı kanundan mı, yoksa tatbikattaki yanlış¬ 
lıktan mı?" ileri geldiği idi. 

Gene 903 sayılı kanunda geçen vergi muafiyeti konusu 
da münakaşaların ağırlık kazanan diğer yönünü teşkil etmiştir. 

Oysa, bu konular, prensipler ve bu prensiplere dayanan 
politikalar ortaya konduktan sonra düşünülmesi ve münakaşaları ya¬ 
pılması gerekli tatbikatla ilgili konulardı. 

Bu münakaşalar esnasında çok önemli olan ve üzerinde 
de durulması gerekli Dr. Sayın Ahmet İşeri'nin vakıflarla ilgili 
konuları kastederek söylediği:" Bir eksiklik var, fakat bu eksik¬ 
lik nedir? Cbu bulamıyorum." sözü havada kalmış, hiçbir tesir tarak- 

madan âdeta uçup gitmiştir. 

Sayın Ahmet Aydın Bolak'm büyük bir vukufla kaleme al¬ 

dığı raporda, Vakıflar Genel Müdürlüğünün tetkikimize sunduğu" Va¬ 
kıflar Genel Müdürlüğünün Problemleri ve Öneril eri "nde, D.P.T.nm 

"Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Vakıf Özel İhtisas Komisyonuna 
Takdim Edilen Rapor"da vakfın tarifinde birleşilmiştir. Tarif genel 
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hatlarjıyla şöyledir:" Fertlerin menkûl veya ga,yr-i menkûl bir kıyme¬ 
ti kendi rızasıyla şahsî mülkiyetinden çıkarıp hayır maksadıyla, yi¬ 
ne kendi rızasıyla tâyin olunan şart ve hizmetlerin ifâsı için ebe¬ 
dî olarak tahsis etmesidir."Bu tarif açıktır, durudur ve eski tâbir¬ 

le söylecek olursak" efradını câmı, ağyarını mânidir". O halde, Va¬ 
kıf politikasının tâyininde kabul edilecek umumî hüküm, prensip bu 
tarif olmalıydı. Böyle olduğu takdirde: 

A) 903 sayılı kanunu değerlendirmek, 
B) Vakıf enflâsyonu şikâyetlerine son vermek, 
C) Vakıflar Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilâtlanması, gö¬ 

revlerinin tespitini yapmak mümkündür. 

A) Türk Kanunu Medenisinin Birinci Kitabının îkinci Babı 

Üçüncü Faslının Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Be¬ 
lenmesi, Bazı Vakıfların Vergi Muafiyetinden Faydalandırılması Hak- 

kmdaki 13.7.1967 gün ve 903 sayılı Kanunun 73/1 maddesinin değişti¬ 
rilmesi ve yukarıda üzerinde ittifak edilen tarifin geçirilmesi; 

Gene 73/2 maddesinde bulunan "Gerçekleşeceği anlaşılan". 

Adı geçen kanunun vergi muafiyetiyle ilgili 4. maddesinin 
içinde yer alan "kurulacağı kabul edilen" kelimelerinin çıkarılması 

şarttır. 

. Bir vakfın vergi muafiyeti kazanabilmesi için : 

a) Mal varlığının olması, 

b) Bu mal varlığının bir gayeye (hayır işlerine) bir şahıs 
tarafından ebediyen tahsis edilmesi, 
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c) Vakfın resmen kurulması, 

ç) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığınca vakfın 

payesine uygun çalıştığı tespit edildikten sonra, vergi muafiyeti 
için Bakanlar Kuruluna teklif edilmesi, 

d) Vakıfların politik ve.İdarî başkıd.an kurtarılması, 
e) Günümüzde - Askerî gaye ile kurulan ve memleket müdafaası¬ 

na hizmeti gaye edinen askerî vakıflar hariç - genel, katma ve özel 

'bütçelere tâbi bir kısım bakanlık ve resmî kuruluşlar bütçelerinde 
mevcut ödenekleri vakıflara sermaye tahsisinde kullanmamalıdırlar. 

Bunu yapmalarından maksat, bütçelerinde belirli hizmete ait ödeneğin 

çeşitli düşüncelere dayanılarak bünyelerinde kurdukları vakıflara tah¬ 
sis etmeleridir. Diyanet vakfında ise, Müslümanların malî ve bedenî 

ibadeti olan Hac işlerini tekeline alarak, devlet memurları statü¬ 
sünde bulunan kendi personelini bu işte çalıştırarak vakfa gelir te¬ 
min yolları aranmış ve bulunmuştur. Böylece, harı dinî ibadetimiz ve 
inançlarımız baskı altına alınmış, tahdide tâbi tutulmuş, seyahat 
hürriyetlerimize mâni olunmuş, Anayasanın lâiklik ilkesine ve hürri¬ 
yetlerin özüne dokunulamaz hükümlerine en büyük darbe vurularak 
lâiklik ilkesi ve hürriyetlerin özüne dokunulamaz hükümleri hiçe sa¬ 
yılmıştır. Bu kabil tatbikatların derhal kaldırılmasında kanunî za¬ 
ruret vardır. Yukarıda arzedilen tatbikatlar, verilen vakıf tarifi¬ 
ne ve vakfın ruhuna aykırıdır. 

f) Vergi muafiyeti kazanmış olsa dahi, yapılan teftişlerde, 
gayesine uygun çalışmayan vakıflardan bu muafiyetin geri alınması hük¬ 
münün kanun maddesi halinde getirilmesi lâzımdır. 
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g) Vakıfların bir çatı altında toplanması düşüncesi, vakfın 
mânası, lâfzı.ve hareket noktası olarak kabul ettiğimiz vakfın tarifi 
ve ruhu ile kat'iyen bağdaşmayan bir husustur. Böyle bir tatbikat vak¬ 

fın hükmî şahsiyetini hiçe saymak mânasına gelmektedir. 

B) 903 sayılı kanuna yukarıda verilen vakıf tarifinin gir¬ 
mesi şarttır. Bu tarif kanunu şekillendirdiği takdirde: 

Vakıf enflâsyonu şikâyetleri son bulacaktır. Hayra tah¬ 
sis edilecek gayr-i menkûlün ve bu gayr-i meıkûlü besleyecek âkarın 
varlığı vakıf kurulmasının birinci sebebi olacaktır. Vakıflar, bir 

şirketin veya bir holdingin yada demeğin tahsis ettiği veya kendi 
mal varlığından ayırdığı mamelekle kurulma imkânını kaybedecektir. 
Aslında bu kabil vakıfların kurulması kanunla engellenmelidir. 

Ayrıca, vakıf senetleri, mütevelli heyetleri tarafından, 

demek tüzüğü gibi ikide birde değiştirilemiyeceği gibi, 30 Temmuz 
1982 gün ve 17767 sayılı resmî gazetede neşredilen "Türk Medenî Kanunu 
Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkmdaki Tüzükte Değişiklik Yapıl¬ 

masına Dair Tüzük"ler neşir imkânını bulamıyacaklardır. Çünkü bu tür¬ 
lü tüzük tadilâtları da vakıf ruh ve lâfzına aykırıdır. Hattâ bahsi 
geçen bu son tüzük değişikliğinin Ek : 4. maddesi vakıf gelirlerinin 
İo 80 nini değil, tamamının vakfın gayesine tahsis ve sarf edileceği¬ 
ni beyanla vakıfların büyümelerine ve gelişmelerine engel olmak iste- 
teyen bir zihniyeti de beraber getirdiği intibaını vermektedir. 

Vakıf enflâsyonu ve istismarı ortadan kaldırılmakla, va¬ 
kıf gibi hayır kuruluşlarının, ilerde istismar edildikleri ileri sürül¬ 

mek suretiyle kaldırılmalarını isteyecek veya düşünecek olan beyinler 
en büyük darbeyi yiyeceklerdir. 
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C) Bugün Türkiyemizde : 

1. Mazbut vakıflar, 

2. Mülhak vakıflar, 

3. Cemaat vakıfları, 

4. Medenî Kanunun kabulünden sonra kurulmuş olan vakıf
lar vardır. 

Mazbut akıflar Genel Müdürlüğü, her ne kadar vakıfları 

vakıf yerine vekâleten idâre ediyorsa da, bu vakıflara hâkim değildir. 
Ecdat yadigârı bu vakıfları koruyamamıştır, yağmadan kurtaramamıştır. 
İlgisizlik sebebiyle de tam tespit edemememiştir. İdarî baskılar se
bebiyle de halen bu vakıflar elinden çıkmaktadır. Oysa bu konuda Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Pevlet Bakanlığına bağlı bir teşekkül değil de hükmî 

şahsiyeti haiz bir teşekkül olmalıydı. Bütçesine de Türkiye Büyük 
Vlillet Meclisi müdahale edememeliydi. 

Mülhak, cemaat ve medenî kanundan sonra kurulmuş bulu

lan vakıfların da, Vakıflar Genel Müdürlüğü, teftiş makamı durumundadır. 

Fakat, bu konuda da Vakıflar Genel Müdürlüğünün vazifesini tam yaptığı
mı söylemek mümkün değildir. Çünkü, Vakıflar Genel Müdürlüğünün elin-
3e bu vakıfların tamamına ait elinde güvenilir bir arşiv olduğu kanaa-

tında değilim. 
I ' - ' 

Görevlerini tam yapabilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü-

ün teşkilât kuruluş ve görevleriyle ilgili kanunların vakıf tarifine 
e ruhuna uygun olarak yeniden düzenlenmesi, teşkilâtın takviye edilme-
i şarttır. Aksi takdirde, elde mevcut mazbut vakıfların da elden çık
ası ihtimali kuvvetlidir. 
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VAKIF RUHUNUN YENİDEN DİRİLTİLMESİ 

Dr. Sayın Ahmet İşeri'nin işaret buyurdukları eksiklik, va¬ 
kıf ruhunun ve o ruhu besleyen kaynakların kurumaya ve cemiyetimi¬ 
zin tamamen maddîleşmeye, insanlarımız arasındaki münasebetlerin 
menfaata dayanır hale gelmesi ve başlamasıdır dersek hata etmemiş 
oluruz. 

Vakıf ruhunun tekrar dirilmesi, maddî menfaatlere âlet edil¬ 

memesi, istismara uğramaması için, Türkiyemizde, İslâmî ruhun dina¬ 
mizminden istifade edilmesi şarttır. İslâmî ruh olmayınca, vakıf 
ruhu da olmaz. 

Bizlere miras olarak intikal eden -vakıf ruhu tamamen islâmî- 

dir. Hacc sûresinin 77. âyeti:"HAYIR İŞLEYİN" emrini müslümanlara 
vermiştir. 

Ayrıca, Peygamberimizden (s.a.v.) rivayet edilen aşağıdaki 
hadis vakıf ruhunu meydana getirmiş ve yaşatmıştır:" Âdem oğlu öl¬ 
düğü vakit ondan (her) ameli kesilir (Amel defteri kapanır). Yalnız 
üç şey müstesna: ( 0 üç şey) Saöaka-i câriye, yahut kendinden fay¬ 
dalanılan ilim veya kendisine duâ edecek hayırlı evlâddır." 

Bu hadisi şerifteki "Sadaka-i Câriye" tâbiri akıcı ve devam 
edici sadaka mânasınadır ki, bunun en güzel örneği vakıftır ve ebedi¬ 
yen (kıyamete kadar) devam eder. 
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İslâmiyette ilk vakıf yapan Hz. Ömer'dir. Bu hususta Hz. 
Ömer, Peygamberimizin fikrini sorduğunda, Peygamberimiz." (Malı¬ 
nı) aslı üzere tasadduk eyleki satılmasın, hibe edilmesin ve mi - 

ms olmasın. Lâkin semeresini infak eyle" buyurmuşlardır. Zaten va¬ 
kıf kelimesinin lügat mânası da: hapsetmek, tutmak, menfaat ve ge¬ 

lirini fukaraya tasadduk etmektir. Daha başka bir ifadeyle, vakıf, 

geliri muayyen bir maksat için tutulan, hapsedilen maldır. İşte 
ecdadımız bu hadisi şerife, Hz.Ömere Peygamberimizin söylediği söze 
ve vakıf kelimesinin mânasına uygun vakıflar yapmışlar, vakfiyeler 

düzenlemişi erdir. 

Yalnız Hz. Ömer değil, Peygamberimiz, Kz.Ebubekir, Hz.Ali, 
Hz.Osman da mallarını vakfetmişlerdir. Kattâ Peygamberlerden Hz. 
İbrfihimin de vakıfları vardı ve bu vakıflar bugün dahi Arabistan- 
da mevcuttur. 

» 

Vakıf ruhunu, lügat mânasında, tarifinde olduğu gibi lâfzın¬ 

da ve ruhunda yaşatmak istiyorsak, ihmal ettiğimiz İslâmî ruhu genç- 
m 

lere terbiye yoluyla aktarmak mecburiyetindeyiz. Halkın da bu konu¬ 

da ayrıca terbiye edilmesi gereklidir. 

Vakıf politikası, tatbikatı ve vakıf ruhunun diriltilmesi 

konularındaki görüşlerimi kısa da olsa bu kadarla arzetmiş bulunu¬ 
yorum. Saygılarımla. 
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Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Vakıf Özel İhtisas 
Komisyonu Teşkilât ve İdare Tedbirler Komisyonu'na 

Üye : Rıza KIZIKOĞLU 
Manisa Yüksek 
Tahsil Öğrenci Yurdu 
Vakfı Genel Sekreteri 

Toplumun bütün ihtiyaçlarınsa devlet tarafından karşılanması 

mümkün olmadığından toplumun sosyal ihtiyaçlarını giderici bazı te¬ 
sislerin kişi ve kişilerce karşılama girişimlerinin bir Vhkıf sta¬ 

tüsü içerisinde oluşturulmasında zaruret vardır. Ancak Vhkfın bir 
müessese olarak gayet belirgin olarak düzenlenmesi gerekir. 

Demekler, cemiyetler odalar gibi diğer sosyal teşekküllerle 

aralarında ki farkın ve çalışma sistemlerinin açıklığa kavuşturulma¬ 
sı lazım. 

Aşırı bir Vakıf kurma yerine Vakıflar Genel Müdürlüğünde 
Koordinatör maksada dönük hizmet gören Vakıf ünitelerinin birer fe¬ 
derasyon halinde birleşerek daha etkin ve yararlı netice alınması¬ 

na çalışılmalıdır. 

Ayrıca ayni maksada dönük vakıf federasyonların bir konfe¬ 
derasyon halinde teşkilâtlandırılarak vakıf hizmetleri arasında 
bir dayanışma ve güç birliği sağlanmalıdır. 

Ayrıca bu konfederasyon Vhkıflar Genel Müdürlüğü ile ve onun 

vasıtasıylada ayni maksada hizmet eden diğer devlet organları ara¬ 
sında işbirliği ve düzen birliği sağlanmalıdır. Bu düzen içerisin¬ 
de çalışan vakıflardan amme hizmetinin bütünü ile karşılama yönün- ' 
de faaliyet gösteren vakıflara devletin vergi muafiyeti dahil her 

türlü kolaylaştırıcı ve teşvik edici tedbirleri alınır. 

İMümantasyûn ve Kütüphane Şİl 
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Yukarıda bahsettiğimiz vakıf enflasyonunun önlenebilmesi Va¬ 

kıfların kurulması ve işletilmesi için idari ve mali yeni düzenleme¬ 

lere gidilmesi lazımdır. Bunda eski Vakıf Kuruluşlarındaki maksat 
ve gayeler dikkate alınarak bu günkü ihtiyaçlara cevap verebilecek 
tarzda yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 

Ayrıca Vakıf enflasyonunun önlenmesi için Vakıf Kuruluşları¬ 

nın çok net bir şekilde belirlenerek tarifi yapılmalıdır. 

Vakıf Eserlerinin Bakım ve Onarım 
Restorasyonu 

Vakıf eski eserleri milli kültürümüzün bir parçasıdir. Kül¬ 
tür eserlerinin bütününün muhafazası ve tanıtılması görevi Kültür , 
Bakanlığının bünyesi içinde olmalıdır. Bu bakımdan vakıf eski eser- 
lerininde Kültür Bakanlığının görevleri içerisinde mütalaa edilmesi 

gerekir, aksi takdirde Türk ve İslam Kültürünün meydana getirdiği 
eserler Bakanlığın dışında yalnız Vakıflar Genel Müdürlüğünün ala¬ 
kadar olması lazım gelen bir mevzua dönüşürve aonderece yanlış uygu¬ 

lamalara sebeb olabilir. 

Turizm Bakanlığı T ürk ve İslam eserleri dışında diğer kültür 
eserlerinin onarım ve tanıtımına ağırlık verebilir. Ayrıca Türk İs¬ 
lam eserleri iki sahipli (aslında sahipsiz) bir durumda kalır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün eski eserlerle ilgisi maliki bu¬ 

lunması dolayısiyledir. Bu bakımdan korunması ile alakalıdır. Kül¬ 
tür Bakanlığı ise milli kültürümüzün korunması ve tanıtılması ile 
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ilgilidir, her ne kadar sonunda eserlerin onarılması gibi netice¬ 

de birlik varsada ona görev Turizm Bakanlığının olduğu açıktır. 
Bu bakımdan Türk ve İslam eski eserlerinin restorasyonu Vakıflar 

Genel Müdürlüğünün dar ve sınırlı kadrolar ile değil Kültür Bakan¬ 

lığının daha geniş imkanlara sahip kadrolar ile ele alınması ge¬ 
rekir. 

Aski halde vakıf eski eserleri onarımı kavramı içerisinde bü¬ 
tün Türk ve İslam eserlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilmesi 

halinde bu gün zaten turizm sektörü ile beraber müşterek bir çalış¬ 
mada düzenlenen Bakanlık eski Türk ve İslam eserleri ile ilişkisi¬ 
ni keserek TUrkler öncesi Anadolu Kültür eserlerine ağırlık verecek 

ve bütçemizin kıt imkanları Bakanlık eliyle ecdat yadigârı eser¬ 
ler yerine turist celbi maksadiyle diğer Kültür eserlerinin restoras¬ 
yonuna ve tanıtılmasına harcamaktır. 

Kültür Bakanlığında Türk İslam eserlerinin muhatabı en az bir 
genel müdürlük hacminde bu teşkilatla ele alınması lazım gelir ve hat¬ 
ta bu eserlerin gayri menkullerinin restorasyon bakım ve onarım gibi 
ihtisas istiyen ilgili kısımlar içinde ayrı bir genel müdürlük dahi 

oluşturulabilir. Kültür Bakanlığının bütün taşra teşkilatı ve yetiş¬ 
miş elemanı bu maksada dönük ihtisaslaşmaya yönlendirmelidir. Baki 

Türk eserlerinin bakımı ve onarımı için yetkili uzmanlar yanında iş¬ 
leri bizzat yapabilecek kalfa ve ustalar yetiştirilmesine çalışılma¬ 
lıdır. Unutulmaya terk edilmiş sanat kolları yeniden ihya edilmeli¬ 
dir. 
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BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
VAKIF ÖZEL İHTİSAS ALT KOMİSYONLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN 

RAPORLAR'DA YER ALAN VE GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL 

EDİLEN PRENSİPLER 

1. Vakıflar, bugün gelişmiş ülkelerde dahi, kamu hizmetlerin¬ 

de destek sağlamış bir müessese olarak görülmektedir. Bu sebeple 

bir milli müessese olarak vakıfların milli hususiyetlerinden saptı¬ 

rılmadan vakıf hukuku ve kültürüne uygun olarak teşviki ve ilgili 

tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. 

2. Vakıf, bir malın sahibi tarafından kendi rıza ve irade¬ 

si ile şahsi mülkiyetinden çıkartılarak, belirli şart ve gaye ile 

bir hayır hizmetine ebediyen tahsis edilmesidir. 

Vakıflar bu tarif çerçevesinde ele alınarak, hayra hiz¬ 

met götüren vakıflar ile şirket şeklinde faaliyet gösteren vakıflar 

olarak birbirinden ayırtedilmelidir. 

3. Vakıf, vasiyet veya resmî senedin tanzim ve tescili ile 
hükmi şahsiyet kazanır ve kurulur. Özel hukuk hükümlerine tabi bir 

tüzel kişilik olur. 

Vakıf Senedinde yer alan gayenin; meşru, muteber, kanuna, 

ahlâka ve adaba uygun, fiilen ve hukuken yapılabilir olması gerekli¬ 
dir. 

4. Vakıf, birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından 

teşkil ve tescil ettirilmek istendiği takdirde, bunların herbirinin 
vakfa yeter miktarda mal varlığı tahsis etmiş olmaları gereklidir. 
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5. Bir vakfın kurulması için yalnız gaye ve o gayeyi güden'' 
kişi veya kişilerin bulunması yeterli değildir. Vakfa vücut veren; 
mal-hak veya mal varlığıdır. Gayeyi tahakkuka yeter malı olmayan 
vakıf kuramaz. Bağış toplayarak vakıf kurulamaz. 

6. MedenÎKanunda açıkça'belirtildiği gibi, mahkemeler tara¬ 

fından vakıf gayesinin gerçekleştirilmesini temine tahsis edilecek 
mal varlığının bizzat vakfı kuranlar tarafından tahsis edilip edil¬ 
mediğinin kontrolü ve bir vakfın vücut bulabilmesi için gerekli olan 
diğer prensiplerin mevcudiyeti tesbit edildikten sonra tescile karar 
verilmelidir. 

7. Medenî Kanunun açık hükmü gereğince; mahkemeler tarafın¬ 
dan verilmiş olan tescil kararları incelendikten sonra Vakıflar Ge¬ 

nel Müdürlüğü vakfın merkez siciline kaydına karar vermelidir. 

8. Vakfın tescilinden sonra kanundan, mevzuattan veya Vakıf 
Senedinden, vakıf gayesinin gerçekleşmesinden doğan istisnalar veya 

haller mahfuz kalmak kaydıyla vakıf senetlerinin değişmezliği esas 

olmalıdır. 

9. Vakıf demek değildir. Vakıf idare uzuvları arasında 

"Derneklere" benzer bir "Genel Kurul"un mevcudiyeti, anlayış ve 

tatbikatı, Vakıf hukukuna ters düşmektedir. 

Bu sebeble vakıf kurucularının teşkil edecekleri heyet¬ 

lerin, Vakfın idare uzvu olarak “Genel Kurul" adıyla değil, "Müte¬ 
velli Heyet" adıyla yer almaları daha uygun olacaktır. 
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Vakıf senetlerinde Genel Kurul ve Genel Kurul üyeliği 
sıfatlarına yer vermek vakıfları, şirket ve demekler ile aynı hu- 
kukîzemine itmektedir. Halbuki şirketlere,Ticaret Kanunu ve dernek¬ 

lere, Denmekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Vakıfla¬ 
ra ise Medenî Kanun ve Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 

10. Medenî Kanunun bazı maddelerini değiştiren 903 sayılı 
Kanun metninde yer alan ve Türk Ticaret Kanununun 468. maddesinde 

değişiklik yapan hükmü, asırlardır gelişen vakıf anlayışımıza uyma¬ 

maktadır. Çünkü vakıf, belli bir zümre veya grubu istihdaf etmek¬ 
ten çok kamuya, (kamu menfaati esas) müteveccih olma vasfı ile ya¬ 
şamış ve gelişmiştir. Bu sebeple Medenî Kanunumuzun ilgili hükmünün 
değiştirilmesine çalışılmalıdır. 

s 

11. Bazı müesseselerin memur ve müstahdemlerinin menfaat¬ 

lerini temin maksadı ile Ticaret Kanunun ilgili maddesine göre tees¬ 

süs etmiş yardımlaşma sandıklarının vakıf mahiyetine çevrildikleri 
ve mahkemeden tescil kakarı aldıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü¬ 
nün Merkez Siciline tescil edildiği, uygulamada görülmüştür. Mahke¬ 
melerin böyle yardımlaşma sandıklarına müsaade etmemeleri medeni 
Kanunun amir hükümleri sonucudur. 

12. Vakıfların, Medeni Kanuna göre kurulmuş ve kamu hizmet¬ 

lerine tahsis edilmiş emlâki zaruret olmadıkça istimlâk edilmemeli¬ 
dir. 
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Zaruretin mevcudiyetinin adli kaza mercilerince tesbi-

tini mümkün kılacak kanuni değişiklikler yapılmalıdır. Yani tamiri 

mümkün olmayan ve vakfa faydalı bir şekilde kullanılması mümkün ol¬ 

mayan vakıf mal varlığının, vakıf hukukunda istibdal esaslarına gö¬ 

re vakfa yararlı bir duruma getirilmesi veya satış bedeli aynı vak¬ 
fa tahsis olunmak sureti ile tasarruf edilmesine mümkün kılacak 

kanuni değişikliklerin yapılması gereklidir. Bu konuda vakıflar Ge¬ 
nel Müdürlüğünün uygun mütalaası alınmalıdır. 

13. Vakıf emlâkine gerek şahıslar, gerekse kamu idareleri 

tarafından vaki müdahale ve işgallerin önlenmesi için, yürürlükte 

bulunan 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile 5917 sayılı gayrimenkullere 

tecavüzün defi hakkındaki kanunlar mülkî ve mahallî idarelerce za¬ 

manında uygulanmalı ve 5917 sayılı Kanunun 2 aylık müracaat müddeti¬ 

nin vakıf gayrimenkullere uygulanmaması için gerekli kanunî değişik¬ 

likler yapılmalıdır. İmar Planları Vakıflar Genel Müdürlüğünün görü¬ 
şü alınarak hazırlanmalı ve bu plânların düzenleyicileri vakıfları 

zarara sokucu bir yol izlememelidir. 

14. Gelirleri kamu hizmetine tahsisli gayrimenkullerin kira 

bedellerinin serbest olmasını Bağlıyacak kanunî değişiklikler yapı¬ 
larak vakıf akar ve emlâkinin kira gelirlerinin rayiç (ecrimisil) 
seviyeye çıkarılması sağlanmalıdır. 

15. Vakıf taşınmazların tahsis ve kiralanmasını düzenleyen 
yürürlükteki 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıf Tüzüğü dışında 
Devlet kuruluşları tarafından istek ve zorlamalar yapılmamalıdır. 
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16. Vakıf hizmetlerinin çeşitliliği ve genişliği gözönUnde 

tutularak bugün eksik bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarının 
yeter seviyeye çıkarılması sağlanmalıdır. 

17. Mazbut vakıflar olarak idare edilen vakıfların, gelir¬ 

lerinin artırılması ve giderlerinin hayır maksatlarına daha fazla 

tahsis ve sarfını teminen Vakıflar Genel Müdürlüğünün : 

- İşletmecilik esaslarına uygun, 

- İdarî vesayetin aşırı uygulamasına muhatap olmaktan korun¬ 
muş olarak idaresini mümkün kılacak kanunî ve İdarî tedbirler alınıp 
dikkatle takip edilmelidir. 

18. Vakıflar Genel Müdürlüğünün, bünyesinde bulunan ve Kamu¬ 

ya faydalı olmak üzere kurulan vakıfların hepsini, Devlet namına 
teftiş ve kontrole tabi tutması Medenî Kanunumuzun amir hükümlerin¬ 
den olduğu cihetle bu hususun lâyıkı ile yerine getirilmesine azamî 
dikkat sarf edilmelidir. 

19. 903 Sayılı kanunun kabulünden sonra vakıflar yeniden 

ve hızla kurulmaya ve tescil edilmeye başlanmıştır. Ancak 903 Sayı¬ 

lı kanunun uygulanması sırasında, bazı hususların açıklığa kavuştu- 
rulamaması ve tüzükte yeterli hükümlerin bulunmaması sebebi ile 903 

sayılı kanunun ve ilgili tüzüğün bazı maddeleri ile tatbikatının 

yeniden düzenlenmesine ve yeni tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyul¬ 
muştur. 
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20. Vakıfların tümü yeni bir envantere ve analize tabi 

tutularak değerlendirilecek; bu değerlendirmelerin ışığı altında 
sınıflandırılacaktır. 

Bu sınıflandırmada doğrudan hayır maksatlı olanlarla, 

kültür, eğitim, sanat, sağlık, gençlik, spor gibi sosyal amaçlı 
olanlardan kamu yükünü azaltmada görev ve sorumluluklar yüklenerek 

başarılı faaliyetlerde bulundukları tesbit edilenler, başta genel 

vergi muafiyeti dahil olmak üzere, hizmetlerinin çeşitlerine ve 

ilgilerine göre Devletçe teşvik ve himaye edilecektir. 

Devlet, vergi muafiyeti dahil, bütün teşvik ve himayesi¬ 
ni vakıfların kurulmalarından itibaren en az üç yıllık uygulamala¬ 

rının değerlendirilmesine göre yapacaktır. 

21. Vakıflara 903 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile tanınan 

vergi muafiyetinin mutlak olarak verileceğine dair bir hüküm geti¬ 

rilmemiştir. Söz konusu Kanun ile yürütme organına bazı vakıflara 

belli şartlara sahip olma kaydıyla, bazı vergilerden muaf olmasını 

sağlıyacak karar verme izni ve selahiyeti verilmiştir. Bu maddede 

ki hedef malvarlığı olmayan veya her türlü kontrolden uzak kuruluş¬ 
lara veya plan hedeflerinden uzak yatırımlara vergi muafiyeti ver¬ 
mek değildir. Kanun koyucu, büyük servetlerin gelirlerinin i* 60 

ninin kamu hizmetine tahsisi şartını muafiyeti düşünmenin ilk şartı 

saymıştır. 

Devlet vergi gelirlerinden kısmen vakıf lehine vazgeç¬ 
tiğine göre, bu imtiyaz vakfın geçerli olan gayesini gerçekleştirme 
süresince verilmelidir. 
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22. Kamu menfaatine yararlı dernek kararının alınmasında, 

derneğin kurulmuş olması ve geçmiş yıl faaliyetlerinin incelenmesi 
esası getirilmiştir. Halbuki vakıflar için vergi muafiyeti gibi 
önemli bir konuda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 

Vakfa kurulmadan ve herhangi bir faaliyeti olmadan ver¬ 
gi muafiyeti tanınması, uygulamada birçok problemlerin ortaya çık¬ 
masına sebeb olmaktadır. 

Bu sebeble bir vakfa vergi muafiyeti vakıf kurulduktan 

ve gayesi için olumlu faaliyetleri tesbit edildikten sonra verilmeli 
ve bu Jaaksatla gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. 

23. Kamu nakdi ile kamu hizmeti yapmak üzere vakıf kurula¬ 

maz. Bir vakfa, özel hukuk tüzel kişisi olarak kamu hukuku içinde 

görev verilemez. 

Bu sebeble, genel özel ve katma bütçeli idarelerin 

bütçelerinde yer alan ödenekler vakıflara tahsis edilmemelidir. 

24. Vergi muafiyeti almış bulunan vakıflar faaliyetlerin¬ 

den dolayı Maliye Bakanlığının teftiş ve denetimine tabi tutulma¬ 
lıdır. Vergi muafiyeti alındıktan sonra gayesine uygun faaliyet 

göstermediği veya gelirlerinin 80 ini amacına tahsis etmediği 
tesbit edilen vakıfların vergi muafiyetleri iptal edilmelidir. 



-127-

25. Vergi muafiyeti alan vakıfların yıllık bütçeleri taatik 
vaya tasvibe tabi olmalı ve bu vakıfların yıllık bütçe tatbikatı 
dikkatle izlenmelidir. ' 

26. Vergi muafiyeti kararlarını verirken, vakıflara vergi 
muafiyeti vererek belli edilen sosyal gayelere ulaşmak hedef alın¬ 

malı, muafiyet kararı belli şartların tahakkuk etmesine bağlı ola¬ 

rak verilmeli, hayır yapnak isteyenlerin arzuları yıllık icra prog¬ 
ramlarında, 5 yıllık plânlarda belli edilen projelere göre düşü¬ 
nülmeli ve bu suretle teftiş ve murakaba esasları da belli olacağın¬ 

dan vakıf müesseseai topluma yararlı hizmet verme yönünden teşvik 
edilmelidir. 

27. Selçuklu ve Osmanlı eski ve tarihi eserlerden menşei 

vakıf olanların hepsi vakıf malıdır. Bunların büyük bir kısmı onan¬ 

ma muhtaç durumdadır. 

Bu eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne e hazırlanan plân 

çerçevesinde onarımı için bugünkü rakamlara göre milyarlarca ödeneğe 
v 

ihtiyaç vardır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün özkaynak gelirleri bu Ihti- 

yaoı karşılamaya yetmiyeceğinden ve esasen tarih ve madeniyetimizin 
mühürleri olan bu eserlerin ayakta tutulması asli vazife olduğundan 
Devlet yardımına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yardım yıllık 
bütçelerle sağlanmalıdır. 
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28. Her çeşit vasıfları ile birlikte eski eserlerin tescili, 

mimarı ve tezyini özelliklerini tamamen canlandıracak şekilde röleve 
ve istampajlarmın İlmî olarak incelenmesi ve tam bir envanterinin 
yapılması Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanmalıdır. 

29. Eski Türk Vakıf sanat eserlerini koruma ve kurtarma se¬ 

ferberliği ilân edilmelidir. Bu millî meselenin TV, radyo ve yazılı 
yayın yolu ile geniş kitlelere duyurulması sağlanmalıdır. 

30. Yurdumuzda Türk San'atlarının ve mimarisinin temelini 

meydana getiren vakıf eserlerinin zaman ve mekân içinde ayrıntılı 
olarak incelenmesi, bunların bakım ve onarımını yapacak mimar ve 

ustaların yetişmesi gayesi ile Türk San'atı ve mimarisinin İlmî, 
nazari ve ameli olarak çalışma konusu yapılaoağı bir merkez kurulma¬ 

lı ve bu konuda yapılacak hazırlık çalışmaları sırasında ilim adam¬ 
larımızdan faydalanılmalıdır. Bu konudaki çalışmalar D.P.T.nin öncü¬ 

lüğünde kurulacak bir komisyon tarafından düzenlenmelidir. 

31. Yurt dışında bulunan vakıf emlâki ve eski eserlerimizin 
korunması ile ilgili olarak; her türlü teknik, politik ve hukuki 

konuda uzmanlaşmış kimselerden müteşekkil yetkili bir merci tarafın¬ 

dan kültür anlaşmaları gözden geçirilerek yurt dışındaki bütün eser¬ 

ler ve emlâkin takip edilebilmesi Bağlanmalıdır. 
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32. Devlet Tüzel kişiliğini temsil eden organların (Cumhur¬ 

başkanı - Başbakanlık - Bakanlıklar) kamu yüklerini azaltma; bu or¬ 
ganlarca tesbit edilmiş stratejilerin, politika, ilke, hedef ve ted¬ 
birlerin daha kiBa zamanda ve süratle gerçekleşmelerini kolaylaştır¬ 

ma ve destekleme maksadıyle kurulmuş veya kurulacak ayırımsız bütün 
vakıfların yüklenecekleri görevlerde ve faaliyetlerde DEVLET-VAKIF 

ilişkilerinin sınırları çok açık ve kesin şekilde belirtilmelidir. 

Bu ilişkiler düzenlenirken, vakfın ebediliği, vakıf mül¬ 
kiyetinin Devlet ve şahıs mülkiyetlerinden tamamen ayrı ve farklı 

özel bir mülkiyet türü oluşu, Medenî Kanuna göre Vakıf idaresine 

hariçten hiçbir müdahalede bulunulamayacağı gerçeklerinin gerekleri 

yapılmalı, bu temel ilkeler ve özellikler korunmalıdır. 

33. Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bUtUnlUğUnün 

korunması s milli birlik ruhunun ve şuurunun güçlendirilmesi; can, 
mal ve gelecek güvenliğimizin sağlanması; milli varlığımızın milli 

benliğimiz ve bünyemiz içinde yaşatılması ile doğrudan ve çok sıkı 
bir şekilde ilişkili, bunları gerçekleştirici ve koruyucu milli gü¬ 
venlik, milli kültür, milli eğitim, emniyet ve asayiş gibi Devletin 

asli görevleri ve sorumluluklariyie ilgili konularda, DEVLET-VAKIP 

ilişkileri hassasiyetle düzenlenmelidir. 

34. Devlet tüzel kişiliğinin unsurları ve temsilci organları 
olan Bakanlıkların kuruluş amaç'larıyle ilgili kendi görev, sorumluluk 
ve yetkileri içindeki hizmetleri yürütmek üzere; kendi personeli ile 

imkân ve kaynaklarının katkısı olmaksızın kurulamayacak, kurulsa da 
tahsis edebileceği mal varlığı ve gelir kaynagıyle gayesini tahakkuk 
ettiremeyecek ve dolayısıyle kendini yaşatmayacak vakıflar kurulma¬ 

malıdır. Kurulmalarına doğrudan veya dolaylı olarak de3tek durmama¬ 
lıdır. Bunların Merkezi İdare organlarının organik yapıları ve idare¬ 
leri içinde teşkilâtlanmaları ve hiyerarşik bir düzende taşraya kadar 
yayılmaları önlenmelidir. 
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Kurulmuş olan Vakiflea-in statüleri ve genel durumları, 
yapı ve işleyişleriyle ilgili olarak Vakıf Senetlerinde gereken 
değişiklikler Plânın ilk Program yılında sağlanmalıdır. 

35. Temelinde, insanların kendi imkân ve kaynaklarıyle ken¬ 

di toplumuna ve insanlığa sevgi, saygı, şefkat, iyilik ve yardım 

etme, dayanışma, hayır yapma, koruma duygusu, eğilimi, düşüncesi, 
isteği ve inancı bulunan; bu duygu, düşünce ve inançla millî ta¬ 
rihimiz ve hayatımız boyunca pek çok hizmet ve eser vermiş, yatırım¬ 

lar gerçekleştirmiş bulunan milli kültürümüzün çok önemli varlıkların¬ 
dan biri olan vakıf kurumu ve hareketinin, doğuş ve kuruluş amaçların¬ 

dan, kuruluşuna esas olan temel unsurlardan saptırılmaksızın ve milli 
hususiyetlerinden saptırılmadan korunması, geliştirilmesi ve teşviki¬ 
nin gerektirdiği tedbirler süratle alınmalı ve uygulanmalıdır. 




