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T.C. 
BASBAKANLIK 

Vaklf1ar Genel Mtidtirltigti 

Konu : Yeni, Mtilhak, Esnaf ve Cemaat 
Vaklf1arla ilgili Ytirtittilen i~ ve i~lemler. 

GENELGE 
2016/ .1. 

!J: .I01/2016 

Yeni, mtilhak, esnaf ve cemaat vaklf1an ile ilgili bazl genelge ve talimatlar ytirtirltikten 
kald11'1lml~ , ytirlirltikte bulunanlar ise gtincellenerek a~agldaki ~ekilde dtizenlenmi~tir. 

A- Yeni, Miilhak, Esnafve Cemaat Vakdlan ile iIgili Ortak Hiikiimler: 

1. Denetim ve inceleme raporlannda tenkit edilen konulann vaklf1arca stiresi iyerisinde 
eksiksiz olarak yerine getirilmesi Bolge Mtidtirltiklerince takip edilerek, sonucundan 
Genel Mtidtirltige bilgi verilecektir. Verilen stireler de dahil olmak tizere rapor 
sonuylan Vaklf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS)'nde izlenmekte olup, yapIlacak 
sorgulamalarda tespit edilen gecikmelerden BOlge Mtidtirti sorumlu olacaktll'. 

2. Vaklf1ann, denetim ve inceleme raporlanmn gereginin yerine getirildigini belilien 
cevap yazllan Bolge Mtidtirltiklerince denetim ve inceleme raporu dogrultusunda 
degerlendirilerek, tembihatlar yerine getirilmemi~ veya eksik val' ise vaklf uyanlacak, 
tembihatlar yerine getirilmi~ ise Genel Mtidtirltige bilgi verilecektir. 

3. Denetim ve inceleme raporlannda tenkit edilen hususlara, vaklf tarafmdan itiraz 
edilmesi halinde, itiraz edilen konular Bolge Mtidtirltiklerince degerlendirilecektir. 
Genel Mtidtirltige intikal ettirilmesi gereken konular gonderilecektir. 

4. Denetim ve inceleme raporu geregince ayllan dagIlma, dagltIlma, kapatllma, gorevden 
alma ve kaYYlm atama davalan ve SUy duyurulan titizlikle takip edilerek, sonuytan 
Genel Mtidtirltige bilgi verilecektir. 

5. DagIlma/dagltIlma/kapatIlma ve go rev den alma davalanna ili~kin mahkeme kararlan 
kesinle~me ~erhi almdlktan soma gonderilecektir. 

6. Vaklf1ar her ttirlti yazl~malanm bagh bulunduklan BOlge Mtidtirltikleri araclhgl ile 
yapacaktll'. 

7. Vaklf1arla ilgili talep ve ~ika.yetler oncelikle Bolge Mtidtirltiklerince ara~t11'1larak 

sonuytan ilgiliye ve Genel Mtidtirltige bilgi verilecektir. Ancak, Genel Mtidtirltik 
tarafmdan incelenmesi gerektigi dti~tintilen talep ve ~ikayetler, Bolge Mtidtirltigti 
gorti~ti ile birlikte gonderilecektir. 
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T.e. 
BA~BAKANLIK 

VakIflar Genel Mtidtirltigti 

8. 5737 sayIlI VakIflar Kanunu ve VakIflar Yonetmeligi geregince, vakIflar tarafmdan 
verilmesi gereken bilgi, beIge, Yllhk beyanname, hesap cetveli ve ie; denetim 
raporlannm stiresi ie;erisinde, genel kurul toplantI tutanaklannm ise toplantI tarihinden 
soma verilmesi saglanacaktlr. 

9. Zaruret halinde VakIflarca beyan edilen adresler yerinde tespit edilecektir. 

10. Vakt/yoneticilerinin mal hildiriminde hulunmasl; 

VakIflarm idari organlannda gorev yapanlar, goreve gelmeleri veya aynlmalan halinde 
3628 saYlh Mal Bildiriminde Bulunulmasl Rti~vet ve Yolsuzluklarla Mticadele Kanunu 
geregince a~aglda belirtilen ~ekilde mal bildiriminde bulunrnak zorundadlr. 

• idare organlannda gorev alanlar goreve ba~lama tarihini izleyen bir ay ie;inde, 
• Gorevin sona ermesi halinde, aynlma tarihini izleyen bir ay ie;inde, 
• Mal varhgmda onemli bir degi~iklik oldugunda bir ay ie;inde, 
• Sonu slflr (0) ve be~ (5) ile biten Yillarda ise en gee; ~ubat ayl sonuna kadar. 

VakIflann idare organlannda gorev alan ~ahlslann mal bildirimleri (Kurumlanna mal 
beyam verenler harie;) Genel Mtidtirltige gonderilmeyecek, Bolge Mtidtirltiklerinde 
muhafaza edilecektir. Stiresi ie;erisinde mal bildiriminde bulunmayanlara ilgili kanunun 
cezai htiktimleri uygulanacaktlr. 

11. VakIflarda yonetici olarak gorev yapanlann, 5737 saYlh VakIflar Kanununun 9. 
maddesinde beliliilen sue;lardan mahkfun olup olmadlklanmn takibi ile adli sicil 
kaYltlannm muhafazasl vaklf yetkili orgamnm sorumlulugundadlr. Bu nedenle, BOlge 
Mtidtirltiklerince vaklf yoneticilerinden adli sicil kaYltlan istenilmeyecektir. 

12. VakIflardan alman denetim giderlerine katIlma paYI, 5737 saYlh VakIflar Kanununun 
80. maddesi ile kaldmlilll~tIr. 2007 Ylh dahil onceki yIllara ait tahakkuk etmi~ denetim 
giderlerine katIlma paYI tahsil edilecektir. Ancak, Dam~tay 1. Dairesinin 16.06.2009 
tarih E:2009/557, K:200911006 saYlh karan geregi 01.01.2008-27.02.2008 tarihleri 
araSI ie;in herhangi bir tahsilat yapIlmayacaktlr. 

13.5737 saYlll Vakiflar Kanllnllnlln 12. maddesi geregi; 

VakIflar mal edinimlerinde; 

VakIflar, yetkili organ karan ile baglmslz ekspeliiz kU1ulu~lanna dtizenlettirecekleri 
ekspeliiz raporunda beliliilen bedelden fazla olmamak kaydlyla Genel 
Mtidtirltigtimtizden izin almadan gayrimenkul satm alabilecektir. Ancak, satm alman 
gayrimenkul ile ilgili tapu i~lemlerinin yapllabilmesi ie;in vakIf tarafmdan bagh oldugu 
BOlge Mtidtirltigtinden yetki belgesi ahnmaSI gerekmektedir. 
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T.e. 
BA~BAKANLIK 

VakIflar Genel Mlidlirlligli 

Valaflann mal satI~lannda ise; 

a) Yeni, esnaf ve cemaat vakIflannm kurulu~ mal varhklan Genel Mlidlirllik gorli~li ve 
ilgili mahkemeden almacak karar ile sonradan iktisap edilen mall an ise baglmslz 
ekspel1iz kurulu~lanna dlizenlettirecekleri ekspertiz raporu ve yetkili organ karanyla, 

b)Mtilhak valaflann, kurulu~ mal varhklan VakIflar Meclisi karan ve ilgili 
mahkemeden almacak karar ile sonradan iktisap edilen mallan ise Valaflar Meclisi 
karanyla degi~tirilebilir veya paraya <;evrilebilir. 

c) Yeni valaflann kurulu~ malvarhgl nakit ise; Yargltay 18. Hukuk Dairesinin 
15.12.2014 tarih, E:2014118727 ve K:2014118274 saYlh ilaml geregi, vaklfyonetimi 
tarafmdan vakfm ama<;lan dogrultusunda izin almmadan kullarulabilecektir. 

d) Vaklflann kurulu~ mal varhklanrun satI~ma (kat kar~lhgl in~aat yaptmlmasl dahil) 
ili~kin mahkeme tarafmdan istenecek gorli~ , Genel Mlidlirllik tarafmdan 
bildirilecektir. Aynca, kurulu~ mal varhgl olan gayrimenkullerde; imar, ifraz, 
tevhit, kamula~tlrma vb. degi~ikliklerin olmasl halinde eski ve yeni tapu kaYltlanyla 
birlikte mahkemeye mliracaat edilecektir. 

e) Valaflann mallan lizerinde yapacagl kiralama, yaplm ve onanm kar~lhgl kiralama, 
imar uygulamasl, in~aat-onarlm, list hakkl vb. tasarruflar Genel Mlidlirltiglimliz 
iznine tabi olmaYlp yetki ve sorumluluk tamamen valafyonetimindedir. 

f) Tapu i~lemleri i<;in Tapu ve Kadastro Genel Mlidlirlliglinlin 29.05.2008 tarih ve 
2008/9 saYlh genelgesine uygun olarak Valaf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) 
lizerinden dlizenlenen yetki belgesi, yetkili organ karan dogrultusunda her bir 
ta~mmaz i<;in ayn ayn verilebilecegi gibi ait oldugu Ylh kapsayacak ~ekilde de 
veri Ie bilecektir. 

14.5737 saYlh Vaklflar Kanununun 33. maddesi ve Vaklflar Yonetmeliginin 43. 
maddesinin birinci fIla-as I geregi i<; denetim; 

a) Yeni vaklflarda; Denetim organlanna, denetim orgaru bulunmayan vaklflarda ise list 
karar orgaru veya vakfl temsile yetkili organma ya da baglmslz denetim 
kurul u~lanna, 

b) Mtilhak vaklflarda; Yoneticilerine veya baglmslz denetim kurulu~lanna, 

c) Cemaat ve Esnaf vaklflannda; yonetim kuruluna veya baglmslz denetim 
kuru I u~lanna yaptmlacaktIr. 

i<; denetimin Yeminli Mali Mli~avir veya Serbest Muhasebeci Mali Mli~avirlere 
yaptmlmasl halinde ise i<; denetim raporlan yukanda saYllan orgarun onaYl ile Bolge 
Mlidlirlliklerine verilecektir. 
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Ek:1 

Ek:2 

T.e. 
BASBAKANLIK 

VakIflar Genel Mtidtirltigti 

15. Rehberlik ve Tefti~ Ba~kanhgmm 07.12.2010 tarih ve 679.01-05-740 sayIlI yazlsma 
istinaden, 2009 Ylh ve takip eden Yillara ait iv denetim raporlan Genel Mtidtirltige 
gonderilmeyecek olup, vakfm denetiminde degerlendirilmek tizere BOlge 
Mtidtirltiklerindeki vakfm dosyasmda muhafaza edilecektir. 

16. VakIflarca verilmesi zorunlu olan mali tablolara uygulanacak damga vergisi oram, 488 
saYlh Damga Vergisi Kanunu geregi Maliye Bakanhgmca yaYlmlanan Damga Vergisi 
Genel Tebliginde avlklandlgmdan, soz konusu teblig vakIflarca her yll dtizenli olarak 
takip edilerek uygulanacaktlr. 

17. Sanayi ve Ticaret Bakanhgmdan alman 17.08.2010 tarih ve 4573 saYlh yazlda da 
belirtildigi tizere vakIf1arca kurulan iktisadi i~letmeler vakIftan ayn bir ozel hukuk ttizel 
ki~iligi olmadlklanndan, kendi adlanna mal iktisap edemeyeceklerdir. 

18. Bolge Mtidtirltiklerince takibi yapllan mtilhak ve cemaat vakIflan mevduatlanna ili~kin 
banka hesap ctizdanlan, vaklf yonetimine/yoneticisine teslim edilecektir. 

AI. VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) ile ilgili Hiikiimler: 

Beyanname/Bildirimlerin Teslimi: 

VakIflar Tarafmdan Yapllacak i§lemler: 

1. VakIflar, a~aglda belirtilen beyanname, bildirim, rapor ve hesap cetvelini avlklama 
stitununda beliliilen ~ekilde, tUm alt belgeleriyle beraber eksiksiz olarak vakfm bagh 
bulundugu VakIflar Bolge Mtidtirltigtine teslim edecektir. 

2. VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) tizerinden gonderilen belgelerde, doldurma i~lemi 
tamamlandlktan soma kesinlikle "GONDER" tu~una basllarak belgelerin Kurumumuza 
gonderilmesi tamamlanacaktlr. Aksi halde, bu belgeler gonderilmemi~ saYllacaktlr. 

3. Belgelerin a~aglda avlklanan stire ve usullerde gonderilmemesi halinde vakIf yoneticisine 
idar'i para cezaSl uygulanacaktIr. 

SURE 

Yetkili organ 
karar tarihinden 

itibaren 
1 Ay icerisinde 
teslim edilecek 

Ydm ilk alb aYI 
i~eris inde 

teslim edilecek 

A<;IKLAMA 

V AKIF ~UBE TEMSiLCiLiK A<;ILI~/KAPANI~ BEY ANNAMESi 
( Yeni vakIflarm ~ube/temsilcilik avma veya kapatmalarl halinde ) 

Sadece VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) iizerinden gonderilecektir. 

V AKFIN 2 ... YILI BEY ANNAMESi 
(Her yll verilmesi gereken genel beyanname) 

Sadece VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) iizerinden gonderilecektir. 
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Ek:3 

Ek:4 

Ek:5 

Ek:6 

Banka dekont 
tarihinden 

itibaren 
1 Ay icerisinde 
teslim edilecek 

Banka dekont 
tarihinden 

itibaren 
1 Ay icerisinde 
teslim edilecek 

Tapu tescil 
tar ihinden 

itibaren 
1 Ay icerisinde 
teslim edilecek 

Ticaret sicil 
gazete tarihinden 

itibaren 
1 Ay icerisinde 
teslim edilecek 

T.e. 
BA~BAKANLIK 

Vaklflar Genel Miidiil'liigii 

YURTDI~INDAN YARDIMIBAGI~ ALMA BiLDiRiMi 
(Yurtdl~mdan bagI~ ve yardlm ahnmasl halinde) 

Hem Valuf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) iizel'inden gondel'i1ecek, hem de 
~lktIsl ahnal'ak Islak imzah bir ~ekilde vakfm bagh bulundugu VakIflal' BOige 
Miidiil'Iiigiine teslim edilecektil'. 

• Her yard 1m is;in ayn bir form doldurulacak, 
• Alman yardlma ait yetkili organ karan ve banka dekont fotokopisi S;lktlya 

eklenerek teslim edilecektir. 

YURTDI~INA Y ARDIMlBAGI~ YAPMA BiLDiRiMi 
(Yurtdl~ma bagl~ ve yardun yapIlmasl halinde) 

Hem Valuf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) iizel'inden gondel'i1ecek, hem de 
~lktISI ahnal'ak Islak imzah bil' ~ekilde vakfm bagh bulundugu VakIflal' BOige 
Miidiil'liigiine teslim edilecektil'. 

• Her yard 1m is;in ayn bir form doldurulacak, 
• Yapllan yardlma ait yetkili organ karan ve banka dekont fotokopisi S;lktIya 

eklenerek teslim edilecektir. 

TA~INMAZ MAL BiLDiRiMi 
(iktisap edilen veya degi~tirilen ta~mmazlann olmasl halinde) 

Hem VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) iizel'inden gondel'ilecek, hem de 
pktlSI ahl1al'ak Islak imzah bil' ~ekilde vakfm bagh bulul1dugu VakIflal' BOige 
Miidiil'Iiigiine teslim edilecektil'. 

• Her ta~mmaz is;in ayn bir form doldurulacak, 
• Edinilen ta~mmaza ait tapu fotokopisi S;lktIya eklenerek teslim edilecektir. 

iKTisADi i~LETME/~iRKET KURMA BiLDiRiMi 
(iktisadi i~letme ya da ~irket kuran veya kurulmu~ herhangi bir ~irkete ortak 

olunmasl halinde) 

Hem VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) iizel'il1den gOl1derilecek, hem de 
~lktISI ahnaral{ Islak imzah bir ~ekilde vakfm bagh bulundugu VakIflar BOige 
Miidiirliigiil1e teslim edilecektir. 

• Her iktisadi i~letme/~irket is;in ayn bir form doldurulacak, 
• Kurulan veya kurulmu~ herhangi bir iktisadi i~letme/~irkete ortak olunmasl 

halinde, Ticaret Sicil Gazete fotokopisi S;lktlya eklenerek teslim edilecektir. 
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Ek:7 

Ek:8 

Adres 
Degi~ikligi 

YIlm ilk alh aYI 
i~erisinde 

diizenlenecek ve 
diizenleme 
tarihinden 

itibaren 
2 Ay icerisinde 
teslim edilecek 

YIlm ilk alh aYI 
i~erisinde 

teslim edilecek 

Yetkili organ 
karar tarihinden 

itibaren 
15 Giin icerisinde 
teslim edilecek 

T.e. 
BASBAKANLIK 

VakIflar Genel Mtidtirltigti 

i<; DENETiM RAPORU 
(Her yll verilmesi gereken i<; denetim raporu) 

Hem VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) iizerinden gonderilecek, hem de 
pknsl ahnarak lslak imzah bir ~ekilde vakfm bagh bulundugu Vakdlar BOige 
Miidiirliigiine teslim edilecektir. 

• ic; denetime esas mali tablolar C;lktlya eklenerek teslim edilecektir. 
• ic; denetimi; 

Yeni Vaklflar,' 
- Denetim organlanna, 
- Denetim orgam bulunmayan vaklflar ise tist karar orgam veya vakfl temsile 

yetkili orgamna, 
- Veya baglillslz denetim kurulu~lanna, 

Miilhak Vaklflar,' 
- Yoneticilerine, 
- Veya baglmslz denetim kurulu~lanna, 

Cemaat ve Esnaf Vaklflam 
- Yonetim kuruluna, 
- Veya baglmslz denetim kurulu~lanna, 

yaptIrabilirler. 

• ic; denetimin, Yeminli Mali Mti~avir veya Serbest Muhasebeci Mali Mti~avirlere 
yaptmlmasl halinde, ic; denetim raporlan yukanda sayllan organlann onaYl ve 
lslak imzah bir ~ekilde vakfm bagh bulundugu VakIflar Bolge MtidtirlGgtine 
teslim edilecektir. 

MVLHAK V AKIFLARA AiT HESAP CETVELi 
(Mtilhak VakIflar tarafmdan her yll verilmesi gereken hesap cetveli) 

Hem VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) iizerinden gonderilecek, hem de 
pkhsl ahnaral{ lslak imzah bir ~ekilde vakfm bagh bulundugu Vakdlar BOige 
Miidiirliigiine teslim edilecektir. 

• Yeminli Mali Mti~avir veya Serbest Muhasebeci Mali Mti~avir tarafmdan 
onaylanan gelir-gider tablosu veya harcama belgeleri (fatura, gider makbuzu, 
banka dekontu, vb.) C;lktIya eklenerek teslim edilecektir. 

V AKIF ADRES DEGiSiKLiK BiLDiRiMi 
(Ayru yerle~im yeri i<;erisinde vakfm adresinde degi~iklik oimasl halinde) 

Hem Va kIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) iizerinden gOllderilecek, hem de 
pktISI ahnarak lslak imzah bir ~ekilde vakfm bagh bulundugu VakIflar BOige 
Miidiirliigiine teslim edilecektir. 

• Degi~iklige ait yetkili organ karar fotokopisi C;lktlya eklenerek teslim edilecektir. 
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T.e. 
BASBAKANLIK 

VakIflar Genel Mi1di1rli1gi1 

4. Yeni vaklflar, bagh oldugu BeHge Mi1di1rli1gi1ni1n sorumluluk alam dlsmdaki illerde 
~ube/temsilcilik acmalan halinde, bu durum Bolge Mi1di1rli1klerince ~ube/temsilcilik 

a91lan ilin bagh oldugu Bolge Mi1di1rli1gUne VakIf Sube Temsilcilik A91h~/Kapam~ 
Beyannamesi ile birlikte resml yazl ile bildirilecektir. 

5. Yetki Belgesi I Faaliyet Belgesi DUzenlenmesi; 

• Kurumsal uygulamalarda tekligin saglanabilmesi amaclyla, BOlge MUdUrlUklerince 
vakIflara verilen "Yetki Belgesi" ve "Faaliyet Belgesi" konuya muhatap kurumlann 
genelgeleri dogrultusunda dUzenlenerek Vaklf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS)'ne 
yi1klenmi~tir . 

• VakIflann yetki belgesi taleplerinde, BOlge MUdUrlUkleri tarafmdan gayrimenkullerin 
vakfm mUlkiyetinde olup olmadlgl VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) ile vakfm 
i~lem dosyasmdan kontrol edilecek, gayrimenkul bilgileri varsa yetki belgesi 
verilecektir. Eger gayrimenkul bilgileri yoksa 573 7 sayIll VakIflar Kanununun 
yi1rUrli1ge girdigi tarihten (27.02.2008) once edinilen bir gayrimenkul ise vakIftan 
resmi yazl ile tapu fotokopileri almdlktan soma yetki belgesi verilecektir. Aynca bu 
gayrimenkul bilgileri VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS)'ne yi1klenmek Uzere resmi 
yazl ile VakIf Hizmetleri Daire Ba~kanhgma bildirilecektir. Vaklflar Kanununun 
yi1rUrli1ge girdigi 27.02.2008 tarihi dahil bu tarihten soma edinilen gayrimenkullerin 
ise vakIf tarafmdan once Vaklf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) Uzerinden bildirimi 
yapIldlktan soma yetki belgesi verilecektir. 

• Soz konusu belgeler vakfm yazlh talebi dogrultusunda sistem i1zerinden 91ktISl 
almarak imzalanlp mUhi1rlendikten soma resmi yazl ile vakfa verilecektir. 

• Talep edilen bu belgelerde vakfm yetkili organ karan istenecek olup, yetkili organ 
karan olmayan taleplere Bolge MUdUrlUklerince cevap verilmeyecektir. 

• Vakfm yetkili organ karan fotokopisi, sorumlu Sube Mi1dUri1 veya Bolge MUdi1r 
Yardlmclsl ya da Bolge MUdUrU tarafmdan "Ash Gibidir" ka~esi yapIlarak imzalamp 
mi1hUrlendikten soma Yetki Belgesi IFaaliyet Belgesi 'ne ek yapIlarak verilecektir. 

A2. idari Para Cezasl ile ilgili Hiikiimler: 

5737 saYlh Vaklflar Kanununun 11. maddesi uyannca vaklf yoneticisine uygulanacak idari 
para cezalan ile ilgili idari yaptmm karannda bulunmasl gereken hususlar (teblig, odeme, 
zaman a~lml, gelir kaydedilecegi kamu idareleri v.b.) ve yapIlacak diger i~lemler 7201 
sayIll Tebligat Kanunu, 5326 saYlh Kabahatler Kanunu ile Maliye Bakanhgmm 442 Seri 
No'lu Tahsilat Genel Tebligi dogrultusunda gergekle~tirilecektir. 

Bu gergevede; 

1. idari para cezalan beyanname, bilgi ve belgeleri sUresi igerisinde velmeyen vakIf 
yoneticisine, Rehberlik ve Tefti~ Ba~kanhgmm 29.11.2010 tarih ve 702 saYlh yazlsl 
ekinde alman 24.11 .2010 tarihli Makam Olur'una istinaden Bolge MUdUrli1klerince re'sen 
uygulanacaktIr. 
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T.e. 
BA~BAKANLIK 

VakIflar Genel Mudurltigu 

2. idari para cezaSl uygulamasmda; teslimi zorunlu bildirimlerde cezaya du~Uldugu tarihteki 
ceza tutan, diger bildirimlerde ise bildirim tarihindeki ceza tutan baz almacaktIr. 

3. idari para cezalanna itiraz suresi, karann vakIf yoneticisine teblig edildigi tarihten 
itibaren on be~ (15) gundur. Bu zaman zarfmda sulh ceza hakimliklerine itiraz edilmedigi 
takdirde veya kanun yoluna ba~vurulmasl halinde ise yargIlama sonucunda idari para 
cezaSl kesinle~mektedir. 

4. idari para cezalannm vakIf yoneticisine teblig edildigi tarihten itibaren bir (1) ay 
iyerisinde yapIlacak odemeler BOlge MudurltigU banka hesabma yatmlacak olup, ilk 
onbe~ (15) gUn iyerisinde yapllacak odemelerde ceza tutanmn dOlite u9u tahsil 
edilecektir. ikinci on be~ (15) gUn iyerisinde yapIlacak odemelerde ise indirim 
uygulanmayacaktIr. 

5. Bir (1) ayhk odeme sUresi iyerisinde odenmeyen ve kesinle~en idari para cezalanna 
ili~kin idari yaptmm kararlannm 6183 saYlh Kanun kapsammda takip ve tahsil edilmek 
uzere; bor9lu gergek ki~i ise ikametgahmm, tlizel ki~i ise kanuni veya i~ merkezinin 
bulundugu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunmasl halinde ise 
sUreksiz vergileri tahsil ile gorevli vergi dairelerine gonderilmesi gerekmektedir. idari 
yaptmm kararlanmn gonderilecegi vergi dairelerinin belirlenmesinde tereddUde 
du~Ulmesi halinde, Bolge MUdurlUgUnUn bulundugu ildeki vergi dairesi ba~kanhgmdan, 
vergi dairesi ba~kanhgl bulunmamasl halinde defterdarhktan gorU~ almacaktlr. 

6. idari para cezalarmda, kabahatin olu~tugu tarihten itibaren ba~layan soru~turma 
zamana~lml sUresi Ellibin TUrk Lirasmdan az olan cezalarda U9 (3) Yll olarak 
belirlenmi~tir. Soru~turma zamana~lmmm dolmasl halinde, kabahatten dolaYl ki~i 
hakkmda idari para cezaSl uygulanmayacaktlr. 

7. Kurumumuz hesabma yatmlan idari para cezalannm BOlge MUdUrlUklerince Hazine 
hesaplanna aktanlmasl hususu Maliye Bakanhgmm 91kmillan 442 Seri No'lu Tahsilat 
Genel Tebliginin IIIIE maddesi dogrultusunda gergekle~tirilecektir. Suresi igerisinde 
Hazine hesaplanna aktanlmayan tutara, 6183 sayIll Kanunun 51. maddesine gore 
uygulanacak gecikme zammmdan Bolge MudUrlUkleri sorumlu tutulacaktlr. 

8. 5018 sayIll Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun 71. maddesi dogrultusunda, 
kamu zaranna sebep olunmamasl iyin, tebligatlann zamamnda gonderilmesi onem arz 
etmektedir. Bu sebeple idari para cezalanmn takibi VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) 
Uzerinden her giln duzenli olarak yapIlacak ve ceza tebligatlan aym gun gonderilecektir. 
Tebligatlan zamanmda gekilmeyen ve zaman a~lmma giren cezalardan Bolge 
MUdUrlUklerimiz sorumlu olacaktlr. 

9. Uygulamalarda tekligin saglanabilmesi amaclyla, ceza tebligat formlannda oldugu gibi 
tebligat zarflan da VakIfBilgi Yonetim Sistemi (VBYS) Uzerinden olu~turulacaktlr. 

10. Yukanda beliliilen sUrelerdeki ceza odemeleri ile ilgili takiplerin de VakIf Bilgi 
Yonetim Sistemi (VBYS) uzerinden otomatik olarak gergekle~tirilmesi hedeflenmi~tir. 
Bu gergevede, teknik alt yapmm olu~turulmasmdan soma Kurumumuz ile VakIflar 
Bankasl ve Maliye Bakanhgl Gelir idaresi Ba~kanhgl arasmda yapllacak protokolleri 
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T.C. 
BA~BAKANLIK 

VakIflar Genel Mudurltigu 

mtiteakip, ceza tutan ve ceza indirimi de daml olmak uzere ceza tahakkuk bilgileri ilgili 
kurumlann ekranlanna du~erek bu bilgiler ba~ka bir yazl~maya gerek kalmadan 
gere;ekle~tirilebilecektir. Bu durumun gere;ekle~mesini mtiteakip Bolge Mudurluklerimiz 
bilgilendiril ecektir. 

11. Tebligatlarla ilgili, VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS) uzerinde sistematigin 
olu~turulmasl amaclyla idari para cezaSl giri~ ekramna "Tebelliig Tarihi" alam 
eklenmi~tir. Vaklf yoneticisine e;ekilen tebligatlar hangi tarihte tebellug edilmi~se bu tarih 
VakIfBilgi Yonetim Sistemi (VBYS)'de tebelltig tarihi olarak i~lenecektir. 

12. Tebellug tarihi, ceza tahsilatlarmm hangi kurum tarafmdan yapllacagmm tespitinde esas 
oldugundan vakIf yoneticisinin tebellug ettigi tarih aksatIlmadan dikkatli bir ~ekilde 
VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS)'ne i~lenecektir. Aynca, ceza tahsil at takibinin 
yapllabilmesi amaclyla idari para cezaSl giri~ ekranma "Ceza Odendi" onay butonu 
eklenmi~tir. Bu buton VakIflar Bankasma odenen cezalann takibi amaclyla geli~tirilmi~ 
olup, Banka ile entegrasyona gee;ildikten sonra Bolge Mudurltigu hesabma suresi ie;erinde 
odenmeyen ceza bilgilerinin Vergi Dairelerine aktanlmasma ortam saglayacaktlr. 

13. Sulh Ceza Hakimliklerince, cHum, v.b. sebeplerle iptal edilen idari para cezalann takibi 
amaclyla, VakIf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS)'nde kesilen ceza listesinden bu ceza 
sec;ilerek iptalin i~lenmesi ie;in "iDtal Edildi" onay butonu ilave edilmi~ olup, bundan 
sonra iptal edilen cezalar bu onay butonu ile onaylamp ae;lklama yazlldlktan sonra 
kaydedilecektir. 

14. BOlge Mudurluklerine yasal suresi ie;inde kaglt ortammda teslim edilen ancak, 
vakIflarca Vaklf Bilgi Yonetim Sistemi (VBYS)'nden gee; gonderilen ya da hie; 
gonderilmeyen, bu sebepten gey beyan veya beyanda bulunmadl olarak sisteme cezah 
olarak du~en beyanname ve bildirimlere idari para cezaSl uygulanmayacaktlr. Bu 
durumda olan vakIflann cezalannm kaldll'llmaSl ie;in oncelikle bu belgelerin Vaklf Bilgi 
Yonetim Sistemi (VBYS)'ne yiiklenmesi saglanacak daha sonra VakIf Hizmetleri Daire 
Ba~kanhgma resmi yazl ile bildirilecektir. 

15. idari Para Cezalanyla ilgili olarak, 5737 saYlh VakIflar Kanununun 11. maddesinde 
"Genel Mudurltike;e yapIlan tebligata ragmen, bu Kanun uyannca istenen beyanname, 
bilgi ve belgeleri zamamnda vermeyen ... " ifadesi yer almaktadlr. Her Yll Ocak aymda 
vakIflara teblig niteliginde duzenlenecek duyuru metni Vaklf Hizmetleri Daire 
Ba~kanhgmca hazlrlanarak Kurumsal web sitemizde (www.vgm.gov.tr) Beyanname ve 
Bildirimler ile Duyurular Bolumunde ilan edilecek olup, aynca e ~osta ile vakIflara 
tebligat yapIlacaktll'. 

B- Yeni VakIflar ile ilgili Hiikiimler: 

1. Yeni vakIflann, vakIf senetlerinde belirtilen hukiimler dogrultusunda faaliyette 
bulunmasl esastlr. 

2. 4721 saYlh Turk Medeni Kanununun 101. maddesinin 3. fIkrasmda yer alan "vakIflarda 
uyelik olmaz" hukmu Anayasa Mahkemesinin, 28.06.2008 tarih ve 26920 saYllI Resmi 
Gazetede yaYlmlanan karan ile iptal edilmi~tir. 
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Bu kapsamda; 

T.e. 
BA~BAKANLIK 

VakIflar Genel Mtidtirltigti 

a) Vaklf senedinde tiyelikle ilgili htiktim bulunan vakIflar tiye ahml yapabileceklerdir. 

b) Vaklf senetlerinde 01.01.2002 tarihinden once tiyelikle ilgili htiktim bulunan ancak, 
Ttirk Medeni Kanununun " vaklflarda tiyelik olmaz" htikmti nedeniyle senetlerinden 
tiyelik htiktimlerini ylkaran vaklflar, senet degi~ikligi yapmak suretiyle, konuya 
ili~kin mahkeme karannm kesinle~mesini mtiteakip tiye alabileceklerdir. 

3. Yeni vaklflar, zaman iyerisinde vaklf senetlerinde noter huzurunda dtizenleme ~eklinde 
senet degi~iklikleri yapmaktadlrlar. Senet degi~iklikleri yaplhrken degi~tirilmeyecek 
maddelerde gereksiz yere sene de yazllmakta ve yeniden tesciline karar verildigi 
gortilmektedir. 

Yargltay 18. Hukuk Dairesinin 29.09.1992 tarih ve K: 4788/8543 saYlh karannda; 
" ... vaklf senedinde degi~iklik ongortilmesi halinde, vaklf senedinin tamammm yeniden 
dtizenleme ~eklinde noterce dtizenlenmesi gerekli olmaYlp, senette karar verilen 
degi~ikligin vaklf yetkililerince noter huzurunda dtizenleme ~eklinde yapllmasl ve 
mahkemece bunun tesciline karar verilmesi gerekir. . . " denilmekte olup, bundan boyle 
belirtilen hususa riayet edilmesi gerekmektedir. 

4. Vaklf senedinde delege sisteminin ongortildtigti vaklflarda, delege seyimleri ve gene I 
kurul toplantllannm vaklf senetlerinde belirtilen htiktimler yeryevesinde yapllmasl 
gerekmektedir. 

5. Yargltay 18. Hukuk Dairesinin E: 1994/4266, K: 1994/5206 saYlh karanna gore, vaklf 
kuruculan, vaklf senedinde kurulu~ a~amasmda belirtilen belirli saYlda geryek ya da 
ttizel ki~i/ki~iler olup, sonradan vaklf kurucusu slfatmm kazamlmasl mtimktin olmadlgl 
gibi kuruculuktan ylkarma da soz konusu olamaz. Ancak, vakfm herhangi bir orgamnda 
gorevli bulunanlann gorevlerinden istifa etmeleri halinde yerlerine vaklf senedi 
htiktimlerine gore yenilerinin seyilmeleri mtimktindtir. 

6. Yeni vaklflara vergi muafiyeti tamnabilmesi iyin Maliye Bakanhgmca, 4962 saYlh 
Kanunun 20. maddesine istinaden dtizenlenen ve 03.04.2007 tarih ve 26482 saylll 
Resmi Gazetede yaYlmlanan Vaklflara Vergi Muafiyeti Tamnmasl Hakkmda Genel 
Tebligde belirtilen esaslar yeryevesinde Gelir idaresi Ba~kanhgma mtiracaat edilmesi 
gerekmektedir. 

7. Yonetimi Genel Miidiirliigiimiize hirakI/an yeni vakiflar; 

Vaklflar ozel hukuk ttizel ki~iligine haiz kurulu~lar olup, yeni vaklflar Ttirk Medeni 
Kanunu htiktimlerine gore kurulur ve faaliyet gosterirler. 

Ttirk Medeni Kanunu htiktimlerine gore kurulmu~ olan, yonetimi Genel 
Mtidtirltigtimtize blrakllan ve BOlge Mtidtirltikleri tarafmdan yonetilen yeni vaklflarla 
ilgili mevzuatta ozel bir dtizenleme bulunmamakla birlikte, 5737 saYlh Vaklflar 
Kanununun 6. maddesinde soz konusu vaklflann yonetim organmm vaklf senedine 
gore olu~turulacagl hiikme baglanml~tIr. 
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Bu c;erc;evede; 

T.e. 
BA~BAKANLIK 

Vaklf1ar Genel Mtidtirltigti 

• Valaf senedinde Genel Mtidtirltigtimtiz tarafmdan yonetilme ~artl bulunan yeni 
valaflann btittin i~ ve i~lemleri, meri mevzuat ve valaf senedi hiiktimleri 
dogrultusunda BOlge Mtidtirltikleri tarafmdan belirlenecek en az tiC; personelden 
olu~an valaf yonetimi tarafmdan ytirtittilecektir. 

• Gorevlendirilen valaf yonetimi, vakfm ttim i~ ve i~lemlerinde; vaklf senedi, 4721 
saYlh Ttirk Medeni Kanunu ve 5737 saYlh Valaflar Kanunu htiktimleri 
dogrultusunda diger yeni vaklflann yoneticileri ile aym sorumluluga sahiptirler. 

• VakIf yonetimince ytirtittilecek i~lemlerde (ahm, satlm, kiralama ve vaklf 
varhklanmn degerlendirilmesi vb.) vakfm menfaatini goz ontinde bulundurularak 
karar verilecektir. 

• V akfm i~ ve i~lemlerinin gerc;ekle~tirilmesinde hizmet ahml yapllabilecektir. 
(Omegin; avukathk, mali mti~avirlik, mimarhk-mtihendislik vb.) 

• 5072 saYlh Demek ve VakIflann Kamu Kurum ve Kurulu~lan ile ili~kilerine Dair 
Kanunun 2. maddesinin (e) flkrasl ile 657 saYlh Devlet Memurlan Kanununun ilgili 
maddeleri geregi, valaf senedinde aC;lkc;a belirtilmi~ olsa da soz konusu vaklflan 
yoneten personele ticret veya huzur hakla odenmeyecegi gibi 5737 saYlh Vaklflar 
Kanununun 34. maddesinde belitiilen yonetim ve temsil masrafl adl altmda 
herhangi bir kesintide yapIlmayacaktIr. 

• Ancak 5072 saYlh Kanunun uygulamasma yonelik 2006/22 saYlh Genelgenin 2. 
maddesinde belitiildigi tizere, sadece vakIf adma yaptlklan seyahatler ic;in yol, 
konaklama ve yemek giderleri ile vaklf ic;in yaptlklan belgeye dayanan zorunlu 
masraflar vakIf gelirinden kar~Ilanacak olup, tUm harcamalar belgelendirilecektir. 

• Mal varhgl bulunmayan vaklflar Genel Mtidtirltige intikal ettirilerek vakfm 
denetimi talep edilecektir. 

8. DagIlan vakIflarda, borc;lann tasfiyesinden atiakalan mal/haklann devrine ili~kin valaf 
senetlerinde bir htiktim bulunmamasl ve mahkemece gorti~ sorulmasl halinde, 5737 
saYlh Vaklflar Kanununun 27. ve VakIflar Yonetmeliginin 22. maddesi geregi, benzer 
amac;h vakfm gorti~ti de almarak BOlge Mtidtirltiklerince belirlenecek vaklf isimleri 
mahkemesine bildirilecektir. Bolge Mtidtirltigti sorumluluk alam ic;erisinde benzer 
amac;h bir vakfm bulunmamasl halinde ise konu Genel Mtidtirltige intikal ettirilecektir. 

9. 01.01.1990 - 02.08.2013 tarihleri arasmda dagltIlma talebi ile ac;Ilan dava sonucunda 
dagIlmasmaidagltIlmasma karar verilen yeni vaklflann kuruculat'l tarafmdan 6495 
saYlh Kanunun 50. maddesi ile 5737 saYlh Valaflar Kanununa eklenen gec;ici 12. 
madde geregi yeni vakIf kurulabilecektir. 
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T.e. 
BASBAKANLIK 

Vaklflar Genel Mudurlugu 

10. Yeni vaklflar kurulu~ gayrirnenkullerini vaklftuzel ki~ilik kazandlktan soma tapu tescil 
i~lernini rntiteakip bir ay igerisinde tapu fotokopileri ile beraber BOlge Mudilrlugune 
resrni yazl ile bildirecek olup, bu ta~mrnazlann VakIf Bilgi Yonetirn Sisterni (VBYS) 
uzerinden bildirirn yapIlrnayacaktlr. Bolge Mudurlukleri tarafmdan kurulu~ 

gayrirnenkullerine ait tapu fotokopileri VakIf Bilgi Yonetirn Sisterni (VBYS)'ne giri~ 
yapllrnak uzere resrni yazl ile VakIf Hizrnetleri Daire Ba~kanhgma gonderilecektir. 

11. Yeni vakIflann kurulu~ gayrirnenkullerinin satIlrnasl halinde, bu gayrirnenkullerin 
bildirirni vaklf tarafmdan Vaklf Bilgi Yonetirn Sisterni (VBYS) ile ilgili Hukurnler 
boltirnunde belirtildigi ~ekilde yapllacak olup, Bolge Mudurlukleri tarafmdan da vakfm 
kurulu~ gayrirnenkultinun satI~ i~lerninin yaplldlgma dair bilgi, VakIf Bilgi Yonetirn 
Sisterni (VBYS)'nde guncellenebilrnesi i9in resrni yazl ile VakIf Hizrnetleri Daire 
Ba~kanhgma gonderilecektir. 

12. VakIflarm kurulu~ ve tescil edilen degi~iklik senetleri VakIf Bilgi Yonetirn Sisterni 
(VBYS)'ne aktanldlgmdan, vaklf senetlerinin onayh suretlerinin ilgilisi tarafmdan talep 
edilrnesi halinde Bolge Mudurlukleri tarafmdan sadece VakIf Bilgi Yonetirn Sisterni 
(VBYS) uzerinden alman senet omekleri onaylanarak verilecektir. 

13. Yeni vakIflann kurulu~ ve dagllrna/dagltIlrna/kapatllrnalanna ili~kin resrni gazete ilan 
bedelleri titizlikle takip edilerek en klsa surede odenrnesi saglanacaktlr. 

c- Miilhak ve Esnaf Vakdlafl ile ilgili Hiikiimler: 

1. Mtilhak vakIflann kesin hesap cetvelleri onaylanrnak uzere Strateji Geli~tirme Daire 
Ba~kanhgma gonderilecektir. 

2. Mtilhak vaklflann yIlhk gelirlerindeki artI~a gore haYlr ~artlanndaki parasal degerlerin 
guncel hale getirilrnesi i9in vakIf yoneticileri yazl ile uyanlacaktlr. 

3. Mtilhak vaklf yoneticileri, vaklflanna ait B grubu hisse senetleriyle ilgili yazl~rnalan 
ilgili banka ile kendilerinin yaprnasl yonunde uyanlacaktlr. 

4. Mtilhak vakIflara ait akarlann degerlendirilrnesi ve hayratlann onanlrnasl konusunda 
vaklf yoneticilerine yol gosterilecektir. 

5. Bolge Mudilrlilklerince ternsilen yonetilen rntilhak vakIflar rnazbutaya ahnrnadan once; 

a) Evlatlannm tevliyete ili~kin devarn eden davalannm olup olrnadlgl, 

b) Kesinle~rni~ rnahkerne karan ile vakIf evladl veya galleye rnilstahak vakIf evladl 
olup olrnadlgl, 

c) Re~it olrnayan, hastahgl sebebiyle veya bir Yll ya da daha uzun silreli ozgilrlilgil 
baglaYlcl bir cezaya rnahkurn olrna dururnu gibi klSlthhk hallerinde vakIf evladl 
olup olrnadlgl, 
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T.e. 
BASBAKANLIK 

Vaklflar Genel Mtidtirltigti 

d) Daha once vaklf yoneticiligi yapml~ ancak 5737 saYlh Vaklflar Kanununun 9. ve 
10. maddeleri geregince gorevinden alman ve 5 yllhk kanuni bekleme stiresi dolan 
evladmm bulunup bulunmadlgl, hallerinin tespit edilmesi durumunda; 

• (a) maddesi ile ilgili olarak; a911an bir davanm tespiti halinde davamn sonucunun 
beklenmesi, 

• (b) maddesi ile ilgili olarak, gall eye mtistahak veya vaklf evladl olan ki~ilerin 
tespiti durumunda ki~ilerin tevliyete ehil evlat davasl a9maSl yontinde veya batln 
tertibi olan vaklflarda ya~l 90k ileri olan evlatlann bir somaki batmdaki evlat 
yontinde haklanndan feragat edebilecekleri hususunda bilgilendirme yapllmasl, 

• (c) maddesine ili~kin olarak, klSlth bir evladm bulunmasl halinde klslthhgm 
kalkabilecegi durumlarda tevliyete esas vaklf evlathk davaslmn a911masl 
yontinde bilgilendirilmesi, 

• (d) maddesi ile ilgili olarak ise kanuni stirenin beklenerek, vakfa yonetici 
olabilecegi yontinde bilgilendirme yapllacaktlr 

6. Mazbutaya ahnacak mtilhak vaklflarda, mahkeme karannda yer almasl i9in Bolge 
Mtidtirltiklerince dava dilekc;esinde soz konusu mtilhak vakfm akarlan, hayratlan, 
tavize tabi ta~lnmazlan, borc;lan, alacaklan ve tUm mevduatlan beliliilecektir. 

7. Mtilhak vaklflarda, ta~lnmaz satl~mdan elde edilen paralar ile ihtiyat akgesi ve taviz 
bedeli hesaplannda bulunan paralara tahakkuk edecek faizler ile temettti payl gelirleri 
dagltllmayarak anaparaya ilave edilmesi konusunda mtilhak vaklf yoneticileri 
uyanlacaktlr. Aynca, mtilhak vaklflarca veri len Yllhk hesap cetvelinin BOlge 
Mtidtirltiklerince yapllan kontrolti slrasmda bu konu ozellikle tetkik edilecektir. 

8. a) Mtilhak vaklflarda yoneticilik ve yonetici yardlmclhgl i9in yapllacak ba~vurularda, 
Vaklflar Yonetmeliginde belirtilen belgelerin tam ve gtincel olmasma dikkat 
edilecektir. 

b) Mtilhak vaklflarda i~ ve i~lemlerin yonetici eli ile ytirtittilmesi esastlr. Vaklf 
yoneticisi yetkilerini kendine vekil tayin ederek ti9tincti ~ahlslara devredemez. Ancak, 
gerekli gortilmesi durumunda vaklf yoneticisi, vaklflar yonetmeliginde belirtilen ~artlar 
dogrultusunda yetkilerinin slmrianm belirlemek, devredecekleri gorev ve yetkileri yazl 
ile teblig etmek ve Bolge Mtidtirltiklerine bildirmek kaydlyla vakfa yonetici yardlmclsl 
atayarak vakfm i~lemlerini ytirtitebilecektir. 

9. Mtilhak vakfa yonetici atanmasma ili~kin belgeler gonderilirken, yoneticilik talep 
edenin dl~mda soz konusu vakfm yoneticiligi ile ilgili devam eden veya sonu9lanan 
herhangi bir davanm olup olmadlgl, dava var ise hangi a~amada oldugu hakkmda Genel 
Mtidtirltige bilgi verilecektir. 

Vak lflar Genel Mlicl lir lligU Vak lfH izl11 etler i Da ire Ba~ka nll g l 
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T.e. 
BA~BAKANLIK 

VakIflar Genel Mtidtirltigti 

10. a) Temsilen yonetilen mtilhak vakIflarda, ilk yoneticilik ba~vurusundan itibaren 
evlatlann haberdar edilebilmeleri ie;in en gee; yedi (7) gtin ie;inde, a~aglda ornegi 
belirtilen duyuru, Kurumsal web sitemizde (www.vgm.gov.tr) en az tie; (3) gtin ilan 
edilecek ve ilanda en gee; on be~ (15) gtin ie;inde yoneticilik ba~vurulanmn yapllmasl 
gerektigi bildirilecektir. Verilen stire sonunda yapllan yoneticilik ba~vurulan Genel 
Mtidtirltige intikal ettirilecektir. 

Duvur" Dmegi: 
rc. 

BA$BAKANLIK 
Vakiflar Genel Miidiirliigii 

..... . .... . Vakiflar Bolge Miidiirliigii 

DUYURU 

Vakiflar Genel Miidiirliigiince temsilen yonetilen ..... . .... . jlinde kurulu miilhak ..... . ........... . ..... . ...... .. 
Valifina yonetici atanacaktlr. Yoneticilige atanmak isteyen medeni haklart kullanma ehliyetine sahip, 
en az ilkokul mezunu adaylal'ln dilekr;e ekinde a~agldaki belgelerle birlikte . ..1 .. .1 ..... tarihine kadar 
.. . .......... Vakiflar Bolge Miidiirliigiine baFurmalan gerekmektedir. 

a) Vakjiye ~artlaf'lna gore yonetici olabi/ecegine dair yetkili asliye hukuk mahkemesinden alman 
kesinle~mi~ mahkeme karan, 

b) Dgrenim be/gesi, 
c) Adli sicil kaydll1m o/madlgl ve saglzklz o/duguna dair yazllz beyal1l, 
r;) jkametgah belgesi ve niijils kayll ornegi 

Ba~vurular gerekli incelemeler yapIldlktan sonra atama yapzlmak iizere Vakiflar Meclisine 
sunulacaktlr. 
Birden r;ok yoneticilik talebi olmasl halinde Vakiflar Meclisi, oncelikle vakjiye ~artlal'll1l dikkate 
alacak, vakjiyede aranan ~artlarda bir e~itlik soz konusu ise valifll1 i$ ve i~lem kapasitesi, atanacak 
ki~inin ogrenim durumu, adaylal'ln yerle~im yeri vb. hususlan degerlendirerek karar verecektir. 

jLANOLUNUR 

b) VakIflar Meclisinin karar tarihinden itibaren bir ay ie;erisinde BOlge Mtidtirltigtince 
temsilen yonetilen mtilhak vaklf, vaklf yoneticisine teslim edilecektir. 

11. Mtilhak vaklflara ait akar ve hayrat ta~mmazlann tahsis, satl~ ve trampasma yonelik 
tasalTuflan ve kamula~tllmaya yonelik i~lemleriyle ilgili olarak 5737 saYlh VakIflar 
Kanununun 42. maddesi geregince oncelikle VakIflar Meclisinden karar almmasl 
gerekmektedir. 

Bu nedenle, Bolge Mtidtirltikleri tarafmdan; 

a) Satl~ ve tramp a i~lemlerinde; Vaklf yoneticisinin baglmslz ekspertiz kurulu~lanna 
dtizenlettirecegi ekspertiz raporu (Ta~mmazm, mevkii, hali hazlr durumu, 
imar/kadastro durumu, herhangi bir takyidatm olup olmadlgl, harici ve dahili 
fotograflan, deger tespiti ve i~lemin vakfa yarar saglaYlp saglamayacagl, vb. hususlan 
kapsayan) ve talep yazlsl ile BOlge Mtidtirltiklerince dtizenlenecek ekspertiz raporu 
ve komisyon kararmdan olu~an dosya, 

b) Tahsis (hayrat ta~mmazm) i~leminde; Vaklf yoneticisinin, tahsis edecegi kamu kurum 
ve kurulu~lan, benzer amae;h vakIf veya kamu yaranna e;ah~an dernek ile yapacagl 
protokol ve talep yazlSl ile Bolge Mtidtirltigtince dtizenlenecek ekspeliiz raporu 
(Ta~mmazm, mevkii, hali hazlr durumu, imarlkadastro durumu, herhangi bir 
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T.e. 
BASBAKANLIK 

Vaktflar Genel Mtidtirltigti 

takyidatm olup olmadlgl, de gel' tespiti, harici ve dahili fotograflan, i~lemin vakfa 
yarar saglaYlp saglamayacagl, vb. hususlan kapsayan) ve komisyon karanndan olu~an 
dosya, 

c) Kamula~tllma i~lemlerinde; Mtilhak vaktflara ait ta~mmazlann kamula~tlrma 

i~lemlerinin 2942 saYlh Kamula~tllma Kanununun 8. (uzla~ma olmamasl halinde) 
veya 10. maddesine istinaden yapIlmasl gerekmektedir. Vaklf yoneticisi ile 
kamula~tlrmaYl yapacak idare arasmda uzla~ma saglanmasl halinde, vaktf 
yoneticisinin talep yazlsl, uzla~ma tutanagl ve kamula~tlrma yazlsl ile Bolge 
Mtidtirltigtince dtizenlenecek ekspeltiz rapom (Ta~lnmazm, mevkii, hali hazlr dummu 
imarlkadastro dUlUIllU, herhangi bir takyidatm olup olmadlgl, harici ve dahili 
fotograflan, de gel' tespiti ve i~lemin vakfa yarar saglaYlp saglamayacagl, vb. hususlan 
kapsayan) ve komisyon kararmdan olu~an dosya, 

VakIflar Meclisine sunulmak tizere Genel Mtidtirltige gonderilecektir. 

12. Mtilhak vakIflann, Vaklflar Meclisinin 12.10.2009 tarih ve 560/457 saYlh karan ile 
"D" gmbuna donti~ttirtilerek paraya c;evrilmesine izin veri len VakIfbank "B" gmbu 
hisseleri, paraya c;evrilmeleri halinde vakIflann akar toprak hesabma aktanlacaktlr. 

13. ihtiyat akfesinin kullamml; 

a) Mtilhak vakIflar tarafmdan her yll aynlan ihtiyat akc;esi oncelikle vakfm akar ve 
hayratlanmn tamil', tadilat, baklm ve onanml ic;in kullamlacaktlr. 

b) ihtiyat akc;esi, yapIlan tamil', tadilat, baklm ve onanm i~ini kar~llamlyor ise V akIfl ar 
Yonetmeliginin 54. maddesinin tic;tincti fIhasmda belirtilen kanuni giderler 
aynldlktan soma kalan kIslm ile kar~llanacaktlr. 

c) ihtiyat akc;esinde biriken paramn kullamlmamasl halinde, VakIflar Yonetmeliginin 
56. maddesinin 4. flhasl geregi vakfa gelir getirici yeni gayrimenkul satm 
ahnacaktlr. 

14. VakIflar Yonetmeliginin 54. maddesinin 4. flhasl uyannca Temsilen Yonetilen mtilhak 
vakIflarda tevliyet ticreti kesilmeyecektir. 

15. Temsilen yonetilen mtilhak vakIflann i~ ve i~lemleri 12.09.2011 tarih ve 18797 saYlh 
yazlmlz eki 23.08.2011 tarih 313/521 saYlh VakIflar Meclisi karan ile onaylanan 
"Temsilen Ydnetilen Miilhak Vakzjlara jli~kin Usul ve Esaslar" c;erc;evesinde BeHge 
Mtidtirti tarafmdan gorev dagIllml yapIlarak gerc;ekle~tirilecektir. i~ ve i~lemlerin yerine 
getirilmesinde herhangi bir aksakhga meydan verilmeyecektir. 

16. Mtilhak vaklf yoneticileri "Tanztzm Kimlik Kartz" almalan konusunda uyanlacaktlr. 

17. Mtilhak vakIflarla ilgili yazl~malarda, VakIfHizmetleri Daire Ba~kanhgmm 03.04.2008 
tarih ve 5122 saYlh yazl ekinde gonderilen listede yer alan vakIf isimleri 
kullamlacaktlr. 

Vaklflar Genel Miiclli1'liigli VaklfHizmelleri Daire Ba~kaJlllgl 
Mi lli Mliclafaa Caddesi No :20 06100 Klzday-ANKARA 

16/17 

Tlf:(0312)4 155 167 Faks:(0312)4180971 
e-posla: vaki nl izmel leri@ygm.gOY.l1' 



T.C. 
BASBAKANLIK 

Valaflar Genel Mtidtirltigti 

D- Cemaat Vakdlar ile ilgili Hiikiimler: 

Cemaat valaflanna ait okul vaslfll hayrat ta~mmazlarm akara donti~ttirtilmesi i9in 
yapIlacak mtiracaatlarda, okulun kapah olduguna dair ilgili Milli Egitim 
Mtidtirltigtinden yazl almacaktlr. 

Yeni, mtilhak, esnaf ve cemaat vaklflan ile ilgili i~ ve i~lemler yukanda belirtilen esaslar 
gergevesinde ytirtittilecektir. 

Bu gergevede; 

- 28.06.2010 tarih ve 2010/8 saYlh 
- 24.05 .2011 tarih ve 2011/8 saYlh, 
- 01.11.2013 tarih ve 2013/14 saYlh, 
- 11.12.2013 tarih ve 2013/16 saYlh, 
- 12.03.2015 tarih ve 201512 saYlh Genelgeler, 

Ytirtirltikten kaldmlml~ olup, yukanda belirtilen hususlar Bolge Mtidtirltiklerince yeni, 
mtilhak, esnaf ve cemaat vaklflanna duyurulacaktlr. 

Bilgilerini ve geregini rica ederim. 

Genel Mtidtir 

Dagltlm: 
Geregi: Bilgi: 
Merkez ve Ta~ra Te~kilatl Vaklflar Meclisi Ba~kanhgl 
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