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GİRİŞ 

I. KONUNUN SUNULMASI VE SINIRLANDIRILMASI 

A. Konunun Sunulması 

Vakıf, en temel tanımıyla, bir malın ya da hakkın belirli ve sürekli bir amaca 

özgülenmesidir. Hukukumuzda köklü bir geçmişe sahip olan vakıf, günümüz Türk 

hukukuna miras kalan en anlamlı kurumdur. Tarihte gelişmiş kültüre sahip olan tüm 

topluluklarda da vakıf benzeri kurumların oluşturulduğunu görmekteyiz.  

Eski hukuk döneminde, devletin kamu hizmetlerini teşkilatlandırırken model 

olarak kullandığı vakıflar, zamanla değişim göstermiş ve günümüzde özel hukuk 

tüzel kişisi olarak varlığını sürdüren bir kuruma dönüşmüştür. Hukukumuzda 

vakıflara uygulanacak başlıca iki kanun, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 5737 

sayılı Vakıflar Kanunu’dur. Dolayısıyla çalışmamızda, bu iki Kanun hükümleri 

ayrıntılı olarak incelenecektir. 

Vakıflar birçok disiplini birden ilgilendirdiği için sosyolojiden tarihe kadar 

birçok bilim dalında araştırılan bir kurum olmuştur. Gerek sosyal gerekse iktisadi 

alandaki önemi göz önünde bulundurulduğunda, vakıfların kuruluşunun ve 

işleyişinin hukukçu bakış açısıyla bir bilimsel çalışmada incelenmesi uygun 

karşılanacaktır. 

Bu kapsamda, vakfın kuruluşu ve işleyişi ile ilgili uygulamada 

uyuşmazlıklara konu olan hususlar, mevzuat hükümleri, yargı içtihatları ve 

doktrindeki görüşlerle aydınlatılmaya çalışılacaktır. 
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B. Konunun Sınırlandırılması 

Çalışmamızın konusu TMK.’ya göre kurulan yeni vakıfların kuruluş ve 

işleyişine ilişkindir. “Yeni vakıf” olarak ifade edilmek istenen ise, VK. m. 3’e göre, 

Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu 

hükümlerine göre kurulan vakıflardır. Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları 

çalışmamızın kapsamı dışındadır. Bu vakıflar hakkında farklı düzenlemeler 

mevcuttur. Bu vakıflarla ilgili düzenlemelere, konunun ana ekseni içinde gerekli 

oldukları yerlerde, karşılaştırma yapabilmek amacıyla değinilmiştir. 

Yeni vakıfların sona ermesine ve denetimine ilişkin hususlar ise, tez konusu 

kapsamı dışında kalmaktadır. Dolayısıyla tasfiye aşaması, sona ermenin sonuçları ve 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacak denetim bu çalışmada incelenmemiştir.   

Tez konusu üç bölümde ele alınmıştır. İlk bölümde; vakıf kavramı, vakfın 

hukuki niteliği, tarihi gelişimi ve dernekle arasındaki farklara değinilmiştir. Ancak 

vakfın tarihi gelişimi, ansiklopedilere konu olabilecek genişlikte olduğundan, 

çalışmada olabildiğince özet bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, 

vakfın kuruluşuna ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise vakfın 

işleyişi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma sırasında varılan kanaatler ise, sonuç 

kısmında ifade edilmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VAKIF KAVRAMI, VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ, TARİHÎ GELİŞİMİ VE 

DERNEKLE KARŞILAŞTIRILMASI 

 

§ 1. VAKIF KAVRAMI 

Arapça bir sözcük olan “vakf” sözlük anlamı, bir kimseyi veya bir şeyi 

alıkoymak, durdurmak, kımıldatmamaktır
2
. Türk Dil Kurumu ise vakfı, “Bir hizmetin 

gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk 

veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para” şeklinde tanımlamaktadır 
3
. 

TMK. m. 101/f.1’de vakıf, “Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal 

ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal 

topluluklarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, vakfeden 

gerçek ya da tüzel kişi, yeterli mal ve hakları, belirlediği sürekli bir amaca 

özgülemek suretiyle, tüzel kişiliği olan bir “mal topluluğu” oluşturmaktadır
4
. 

 

 

                                                 
2
 Yeğin/Badıllı/İsmail/Çalım, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lûgat, C. II, İstanbul, 1978, 

s. 1578. 

3
 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, C. II, Ankara, 1998, s. 2327. 

4
 Öztan, Tüzel Kişiler (Ders Notları), Ankara, 1994, s. 107; Em, Yeni Medenî Kanuna Göre 

Yapılan Vakıflarla İlgili Mevzuat, Cumhuriyetin 80. Yılında Uluslararası Vakıf Sempozyumu, 

Ankara, 2004, s. 102; Serozan, Medeni Hukuk (Genel Bölüm/Kişiler Hukuku), İstanbul, 2013, s. 

513, §6, N. 3. Yazar, vakfı bir benzetmeyle tarif etmiştir. Bu benzetme, “aynı madalyonun bir 

yüzünde “tüzel kişilik yaratma” öteki yüzünde de “mal tahsisi” yazılıdır. Madalyonun kurdelesi de 

“özel amaç” olur.” şeklindedir. Bkz. Serozan, (Genel), s. 513-514, §6, N. 4. 
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§ 2. VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Vakıf kurma iradesinin hukuki sonuç doğurabilmesi için, kanunun aradığı 

şekillerden biriyle açıklanması gerekir
5
. Açıklanan bu iradenin ardından, vakfın 

mahkeme nezdinde tutulan sicile tescili ile, vakfedenden tamamen bağımsız olmak 

üzere yeni bir kişilik doğmuş olur
6
.  

Vakfın bir mal topluluğu olduğu ifade edilmektedir
7
. Dolayısıyla vakıf, 

“kurum” niteliğinde bir tüzel kişidir
8
. 

 

§ 3. VAKFIN TARİHÎ GELİŞİMİ 

I. OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE VAKIFLAR 

A. Genel Olarak  

Vakfın kökeni hakkında doktrinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür
9
. Kimi 

yazarlar vakfın, Roma Hukukundan alınmış bir kurum olduğunu ve ilk örneklerinin 

Bizans’ta görüldüğünü belirtmiştir
10

. Bu görüşlerden farklı olarak vakfın, İslamî bir 

kurum olduğu da kimi yazarlarca savunulmuştur
11

. 

                                                 
5
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul, 2014, s. 

370-371.  

6
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, Türk Medeni Hukuku Birinci Cilt: Başlangıç Hükümleri, 

Kişiler Hukuku, İstanbul, 2012, s. 662. 

7
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 662. 

8
 Serozan, Tüzel Kişiler Özellikle: Dernekler ve Vakıflar, İstanbul, 1994, s. 27; 

Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 662; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, Zevkliler Medeni Hukuk 

(Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku), Ankara, 2000, s. 638. 

9
 Cin/Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, Konya, 2008, s. 270, dn. 153. 

10
 Cin/Akyılmaz, s. 270, dn. 153’teki yazarlar.  

11
 Cin/Akyılmaz, s. 270, dn. 152,155’teki yazarlar.  
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Vakıf, çeşitli milletlerin tarihinde var olmuş bir oluşumdur
12

. Tüm bu tarihsel 

gelişme sonucunda vakıf, günümüz Türk hukukuna miras kalan anıtsal bir 

kurumdur
13

.  

İslam ve Osmanlı hukukunda vakıf, “başka şeyle değiştirilmemek koşulu ile 

bir mülkü Allah yoluna vermek ve menfaati hayır işlerinden birisine ait olmak üzere 

bir mülkü sonsuza kadar vermek” anlamlarına gelmektedir
14

. Bu dönemde devlet, 

birçok sosyal, dini, kültürel ve iktisadi kamu hizmetini vakıflar eliyle karşılayan bir 

siyaset izlemiştir
15

. Bu sebeple camilerin, medreselerin, imarethanelerin, 

hastanelerin, aşevlerinin, çeşmelerin büyük çoğunluğu vakıf yoluyla yapılmıştır
16

.  

Osmanlı dönemindeki vakıf kurumunu sağlıklı olarak anlayabilmek için 

öncelikle o dönemdeki toprak hukukunun incelenmesi gerekir
17

. 1858 tarihinde 

Kanunname-i Arazi-i Hümayun kabul edilinceye kadar Osmanlı devletinde topraklar, 

İslam hukukunda da olduğu üzere ikiye ayrılmaktaydı
18

. Bunlar; mülk topraklar ve 

                                                 
12

 Saymen, Türk Medeni Hukuku C. II Şahsın Hukuku, İstanbul, 1948, s. 378; Özsunay, Medenî 

Hukukumuzda Tüzel Kişiler (Tüzel Kişilerin Genel Teorisi Dernekler, Vakıflar), İstanbul, 1982, 

s. 352 vd. 

13
 Eren/Başpınar, Toprak Hukuku, Ankara, 2007, s. 65. 

14
 Yeğin/Badıllı/İsmail/Çalım, s. 1578. 

15
 Hatemi, Önceki ve Bugünkü Türk Hukuku’nda Vakıf Kurma Muamelesi, İstanbul, 1969, s. 3. 

16
 Cin, Osmanlı Devletinde Vakıf Hukuku, Cumhuriyetin 80. Yılında Uluslararası Vakıf 

Sempozyumu, Ankara, 2004, s. 49. 

17
 Eren/Başpınar, s. 59. 

18
 Eren/Başpınar, s. 59; Şahin, Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme, 

http://www.jasstudies.com/Makaleler/1988104628_%c5%9fahincemile_TT.pdf, ET.:27.11.2014, s. 

437. 

http://www.jasstudies.com/Makaleler/1988104628_%c5%9fahincemile_TT.pdf


6 

 

mülk olmayan topraklardır
19

. Vakıf toprakların bu ayrımdaki yeri, kişilerin özel 

mülkiyetinde olmayan, yani mülk olmayan topraklar içerisindedir
20

.  

1858 tarihinde Kanunname-i Arazi-i Hümayun adı altında Osmanlı toprak 

hukuku kanunlaştırılmıştır
21

. İslam hukuku ve örfi kuralları içerisinde harmanlayan 

bu kanuna göre topraklar beş türe ayrılmıştır
22

. Arazi Kanunu’nun 1. maddesine göre 

topraklar; “Mülk Topraklar (Arazi-i memlûke), Vakıf Topraklar (Arazi-i mevkufe), 

Miri Topraklar (Arazi-i emiriye), Metrûk Topraklar (Arazi-i metrûke), Mevat 

Topraklar (Arazi-i mevat)” şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur
23

. Vakıf topraklar, 

18. ve 19. yüzyılda Osmanlı toprak varlığının çok büyük bir kısmını oluşturmuştur
24

.  

Halk tarafından böylesine rağbet gören vakıf kurumunun temelini genel 

olarak üç esasa dayandırmak mümkündür. İlki elbette, fakirlere yardım etmeyi, hayır 

işlemeyi, bencillikten uzak durmayı, zekat ve sadaka vermeyi öğütleyen İslam 

dininin etkisidir
25

. İkincisi, kamu hizmetlerini vakıflar vasıtasıyla yerine getiren 

devletin, vakıf kurmayı teşvik etmesi ve desteklemesidir
26

. Üçüncü esas ise, aile 

                                                 
19

 Eren/Başpınar, s. 59; Şahin, s. 437.  

20
 Eren/Başpınar, s. 59. 

21
 Osmanlı’da, 1858 tarihinde Arazi Kanunnamesi’nin kabulüne kadar her eyalet için ayrı ayrı 

kanunnameler çıkarılmıştır. Arazi Kanunnamesi, o döneme kadar arazi ile ilgili olarak çıkarılmış 

çeşitli ferman, kanun ve fetvalarda dağınık halde bulunan arazi hükümlerini bir araya toplamıştır. Bu 

sebeple uzun yıllar boyunca uygulanmış arazi hukukunu kanunlaştıran temel bir kanun niteliği 

taşımaktadır. Şahin, s. 438, dn. 11. 

22
 Cin, s. 57. 

23
 Eren/Başpınar,  s. 60. 

24
 Eren/Başpınar, s. 65. 

25
 Eren/Başpınar, s. 68. 

26
 Eren/Başpınar, s. 68. 
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servetinin sonradan gelecek bilinçsiz mirasçılarca yok edilmesini önlemek, 

mirasçıların geleceğini garanti altına almak düşüncesidir
27

.  

Bunların yanı sıra vakfın, İslam miras hukuku kurallarını etkisiz kılmak 

amacıyla kullanıldığı görüşü de ileri sürülmüştür
28

. Ayrıca malvarlığının devletçe 

müsaderesinden kurtulma düşüncesine dayandığı da iddia edilmiştir
29

. 

Osmanlı’da 19. yy.’da, batı tarzı kanunlaştırma hareketlerine gidilmiştir. Bu 

kapsamda, Osmanlı Devleti’nin ilk Medenî Kanunu olarak anılan “Mecelle-i Ahkâm-

ı Adliye” çıkarılmıştır
30

. Ancak Mecelle’de, aile ve miras hukukuna ilişkin hükümler 

bulunmamaktadır
31

. Dolayısıyla Mecelle’de, medenî hukuk bir bütün olarak tedvin 

(derleme) edilmemiştir
32

. Bu kapsamda Mecelle’de, vakfın mahiyetini açıklayan 

hususlara rastlanmamaktadır
33

. Yani vakıf kurumu açısından Mecelle’de açıklık 

                                                 
27

 Eren/Başpınar, s. 68. 

28
 Cin, s. 58, dn. 39’daki yazarlar. 

29
 Cin, s. 58, dn. 39’daki yazarlar. 

30
 Osmanağaoğlu-Karahasanoğlu, Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin Yürürlüğe Girişi ve Türk 

Hukuk Tarihi Bakımından Önemi, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1682/17939.pdf, 

ET.:27.11.2014, s. 94.  

31
 Osmanağaoğlu-Karahasanoğlu, s. 104. 

32
 Davran, Mukayeseli Medenî Hukuk Dersleri, İstanbul, 1968, s. 205; Osmanağaoğlu-

Karahasanoğlu, s. 104. 

33
 Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin, evlenme, boşanma, nafaka, veraset, miras ve vakıf kitapları ile 

tamamlanması istenmiştir. Bu amaçla, Mecelle’yi hazırlayan Mecelle Cemiyeti, on altıncı kitabın 

yayımlanmasının ardından çalışmalarına devam etmiştir. Ancak hazırlanması düşünülen bu kitaplar 

hazırlanamadan, 1889 tarihli irade ile II. Abdülhamit tarafından Mecelle Cemiyeti dağıtılmıştır. Geniş 

bilgi için bkz., Osmanağaoğlu-Karahasanoğlu, s. 104. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1682/17939.pdf
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yoktur
34

. Dolayısıyla İslam özel hukukunda vakıflar, bağımsız kitaplar halinde ele 

alınmıştır
35

. 

 

B. Osmanlı Hukukunda Vakıf Kurma İşlemi 

Osmanlı hukukunda, vakfın geçerli olarak kurulması dört temel unsurun 

varlığına bağlıdır
36

. Bunlar; vakfeden, vakfedilen mal, vakfedenin irade beyanı ve 

vakfın amacıdır
37

. Aşağıda vakfın unsurları açıklanmıştır.  

 

1. Vakfeden 

Vakfeden kişi tam fiil ehliyetine sahip olmalıdır
38

. Yani akli melekeleri 

yerinde ve ergin (reşit) olmalıdır
39

. İslam hukukçuları arasında tartışmalı olmakla 

                                                 
34

 Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara, 1988, s. 56. 

35
 Fendoğlu, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, 2000, s. 49; Bu kapsamda ifade etmek gerekir ki, vakfın 

mahiyeti ve hukuki esasları hakkında, İslam dininin çeşitli mezhepleri arasında ve hatta aynı mezhebe 

mensup büyük hukukçuları arasında görüş ayrılıkları vardır. Cin, s. 60; Davran, s. 201. 

36
 Eren/Başpınar, s. 70. 

37
 Eren/Başpınar, s. 70. 

38
 Üçok/Mumcu/Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara, 2008, s. 149. 

39
 Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 149; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 84, dn. 2. Günümüz Türk hukukundaki 

erginlik, Osmanlı’da, bulûğe erme olarak ifade edilmiştir. Hatemi bu hususu, “Mecelle’ye göre bülûğ 

yaşının başlangıcı, erkekte on iki, kızda dokuz yaşının tamamlanmasıdır. Bülûğ yaşının sonu da on beş 

yaşın tamamlanması ile olur. Bu yaşa gelen bir şahıs, bülûğun fizyolojik belirtileri görülmemiş olsa 

bile “hükmen” bulûğe ermiş sayılır.” şeklinde ifade etmiştir.  
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beraber, vakfedenin kısıtlanmamış olması da aranmaktadır
40

. Ayrıca, gerçek kişiler 

gibi tüzel kişiler de vakfeden olabilir
41

. 

 

2. Vakfedilen Mal 

Vakıf kurma işlemi, vakfın amacına belirli malvarlığı değerlerinin tahsis 

edilmesini (özgülenmesini) ifade eder. Osmanlı hukukunda esas itibariyle sadece 

taşınmazlar belirli bir amaca özgülenebilmektedir
42

. İstisnai olarak taşınır malların da 

vakfedilmesi mümkündür
43

. Ayrıca sadece maddi mallar vakfedilebilir
44

. Sahih 

olmayan vakıflar ayrık olmak üzere, bir taşınmaz üzerindeki yararlanma hakkının ya 

da bir alacak hakkının vakfedilmesi mümkün değildir
45

. 

Miri arazi gelirlerinin hayır işlerine özgülenmesi dışındaki vakıflarda, vakfın 

konusu, vakfedenin mülkü olmalıdır
46

. Vakfedilen mal, ifraz edilmiş (ayrılmış) 

olmalı ve hisseli olmamalıdır
47

. Vakfedilen malın belirli olması ve dinen kullanılması 

haram olan şeylerden olmaması da aranmaktadır
48

. Örneğin faiz yasak olduğu için 

para vakfedilemez
49

. Ancak maddi olarak güç durumda olanların faizsiz borç alıp 

                                                 
40

 Saymen, s. 385; Akgündüz, s. 116. 

41
 Cin, s. 61; Akgündüz, s. 121. 

42
 Eren/Başpınar, s. 70. 

43
 Eren/Başpınar, s. 70; Cin, s. 61; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 100 vd. 

44
 Eren/Başpınar, s. 70. 

45
 Eren/Başpınar, s. 70. 

46
 Cin, s. 61; Akgündüz, s. 129. 

47
 Cin, s. 61; Akgündüz, s. 132. 

48
 Cin, s. 61; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 100. 

49
 Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 150. 
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sonradan geri getirmeleri için paranın vakfedilebileceği kabul edilmiştir
50

. Hatta bu 

tür vakıflar oldukça yaygınlaşınca, 1914 yılında vakıf paralarının işletilebilmesi için 

“Evkaf Bankası” kurulmuştur
51

.   

 

3. Vakfedenin İrade Beyanı  

Vakfedenin irade beyanı, Klasik İslam Hukuku’nda “sıyga” terimini 

karşılayan, vakıf kurma işleminin kurucu unsurudur
52

. İrade beyanı, herhangi bir 

şekle bağlı değildir
53

. Vakıf kurma iradesini sözlü olarak açıklamak yeterli 

görülmüştür
54

. Ayrıca bu irade sözlü olarak açıklanırken, mutlaka belirli bir 

formülün kullanılması da istenmemiştir. Burada, vakfetme iradesini taşıyan bir 

açıklama yeterli görülmüştür
55

.  

Osmanlı hukukunda yazılı şekil, sadece vakfın hükümlerinin açık bir biçimde 

tespit edilebilmesi açısından önemlidir
56

. Yoksa bir geçerlilik koşulu değildir
57

. 

                                                 
50

 Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 150. 

51
 Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 150; Akgündüz, s. 166, dn. 295a. 

52
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 46; Akgündüz, s. 59. 

53
 Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 150; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 47; Akgündüz, s. 65. 

54
 Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 150. 

55
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 47, dn. 4. İrade açıklanırken kullanılan terimlerin başlı başına bir özelliği 

yoktur. Belirli bir forma uygun olarak açıklama aranmadığından, Roma Hukukunda sıkı bir sözlü şekil 

koşulu arayan “Stipulatio” işleminden tamamen farklıdır. Karş. Umur, Roma Hukuku Ders Notları, 

İstanbul, 1999, s. 349. 

56
 Eren/Başpınar, s. 71; Akgündüz, s. 66, dn. 263. 

57
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 47. 
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Vakfın mahkeme siciline tescili de, vakfedenin, vakıftan dönmesini önlemeye 

yarayan bir mekanizmadır
58

.  

Vakıf kurma iradesinin, herhangi bir erteleyici ya da bozucu koşula bağlı 

olmaması gerekir
59

. 

 

4. Vakfın Amacı  

Osmanlı hukukunda, vakfın gelirlerinin veya malvarlığının özgülendiği amaç, 

hayır işlerinden olmalıdır
60

. Vakfeden yaptığı tasarruf ile bir nevi mali bir ibadet 

yapmakta, Tanrı’ya yaklaşmaktadır
61

. Buna “kurbet” kastı denilmektedir
62

. 

Vakfedenleri vakıf kurmaya yönelten sebepler, vakfiyelerden (vakıf 

senedinden) tespit edilebilir
63

. Vakfiye, vakfedilen maldan kimlerin yararlanacağı, 

vakfın amacı, konusu, gelirleri gibi hususlarda vakfedenin irade beyanını içeren 

belgedir
64

.  

İslam hukukçuları geniş anlamda tüm hukuki işlemleri “akit” olarak 

adlandırmışlardır
65

. Tek taraflı hukuki işlemleri ifade ederken ayrı terim kullanma 

                                                 
58

 Eren/Başpınar, s. 71. 

59
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 51; Eren/Başpınar, s. 71. 

60
 Cin, s. 62. 

61
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 119 vd. 

62
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 120; Cin, s. 62; Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 152; Akgündüz, s. 168; 

Kurbet, vakfın mutlaka sadaka olabilecek sürekli bir amaca yapılması ve vakıf gelirlerinin sevap ve 

ibadet sayılan fiillere özgülenmesi demektir. Saymen, s. 388. 

63
 Cin, s. 62. 

64
 Cin, s. 62; Eski vakıf resmi senetleri olan vakfiyelerin, hukuksal güçleri kadar edebi nitelikleri de 

olduğu yönünde bkz, Ballar, Yeni Vakıflar Hukuku, Ankara, 2008, s. 332-333.  

65
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 39; Akgündüz, s. 48. 
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hususunda titiz davranılmadığından, fıkıh kitaplarında vakıf için de “akit” 

denilmiştir
66

. Oysa Osmanlı hukukunda, günümüz hukukunda olduğu gibi, vakıf 

kurma tek taraflı bir hukuki işlemdir
67

. Lehlerine vakıf kurulan kimseler vakıftan 

faydalanmak istemezlerse, bunlar yerine fakirlerin vakıftan faydalanması uygun 

görülmüştür
68

. Osmanlı döneminde, okul, camii, çeşme gibi herkesin yararlanması 

için kurulan vakıflar olduğu gibi, sadece fakir ve düşkünlere sağlık hizmeti veren 

hastane gibi vakıflar da kurulmuştur
69

.  

 

C. Osmanlı Döneminde Vakıfların Çeşitleri 

1. Sahih Vakıflar-Sahih Olmayan Vakıflar 

Osmanlı döneminde vakıflar, mülkiyet hakkının vakfedilmiş olup 

olmamasına göre, “sahih vakıflar” ve “sahih olmayan vakıflar” şeklinde ikiye 

ayrılmıştır
70

. 

Sahih vakıflarda bir malın mülkiyetinin vakfedilmesi söz konusudur
71

. 

Osmanlı hukukunda vakıf denildiği zaman akla gelmesi gereken, sahih vakıflardır
72

. 

                                                 
66

 Cin, s. 60; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 40. 

67
 Eren/Başpınar, s. 71. 

68
 Eren/Başpınar, s. 71. Vakıftan yararlananı olmayan vakıflara, “münkati” vakıflar denilmektedir. 

Cin, s. 62. 

69
 Eren/Başpınar, s. 71. 

70
 Eren/Başpınar, s. 72, dn. 42; Akgündüz, s. 131. 

71
 Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 154. 

72
 Eren/Başpınar, s. 73, dn. 43. 
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Sahih vakfa konu edilen taşınmaz malın ya bizzat kendisinden ya da gelirinden 

faydalanılmıştır
73

.  

“Tek icarlı vakıflar”, “icareteynli vakıflar”  ve “mukâtaalı vakıflar”, 

gelirinden yararlanılan sahih vakıflar arasında sayılabilir
74

. Tek icarlı vakıflar, kiraya 

verilmek suretiyle gelir sağlayan vakıflardır
75

. İşletilmeleri bakımından vakıf çeşitleri 

olarak ifade edebileceğimiz icareteyn ve mukataa usulleri ise, vakıf hukukuna ters 

düşen, zaruret halinde başvurulan hukuki çarelerdir
76

. Osmanlı döneminde özellikle 

İstanbul ve çevresinde çıkan yangınlar sebebiyle çok sayıda vakıf binası harap 

olunca, vakıflar kendi gelirleriyle tamir masraflarını karşılayamamışlardır
77

. Binası 

harap olan, tamir için başka çaresi de bulunmayan vakıflar, “zaruretler memnu olan 

şeyleri mûbah kılar” kuralından hareketle bu usullere başvurmuştur
78

. 

İcareteynli vakıf, kelime anlamı itibariyle çift kira bedelli vakıf anlamına 

gelmektedir
79

. İcareteyn usulü, tek icar usulü rağbet görmeyince başvurulan bir çare 

olmuştur
80

. Bu usulde, vakfedilen taşınmazın kıymetine yakın bir meblağ, “icare-i 

muaccele” adı altında peşin alınarak “mutasarrıf” adı verilen üçüncü bir şahsın 

                                                 
73

 Eren/Başpınar, s. 74, dn. 48. 

74
 Eren/Başpınar, s. 74. 

75
 Eren/Başpınar, s. 74. 

76
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 79.  

77
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 79; Köprülü, Evvelki Hukukumuzda Vakıf Nev’iyetleri ve İcareteynli 

Vakıflar, İÜHFM, 1952, C. 18, S. 1-2, s. 215. 

78
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 79, dn. 40; Cin, s. 65, dn. 69; Köprülü, s. 215. 

79
 Eren/Başpınar, s. 75. 

80
 Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 155. 
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kullanımına bırakılır
81

. Buna ek olarak, her yıl da “icâre-i müeccele” denen bir bedel 

alınır
82

. Bu usulde mutasarrıf, taşınmazı devredebilir, mirasçıları da bu taşınmazdan 

faydalanabilir
83

.  

Yine zaruret icabı başvurulan bir diğer usul de, vakfedilen taşınmaz üzerinde 

mutasarrıflara belirli bir bedel karşılığında bir nevi “üst hakkı” tanınmasıdır
84

. Buna 

da mukataa usulü denmektedir
85

. Bu usulde, yararlanan kişilere (mutasarrıflara) 

vakfedilen arsa üzerinde, mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere bina yapma ve ağaç 

dikme izni verilmiştir
86

. İcâreteyn usulünde vakıf, arazinin de, üzerindeki yapı ve 

ağaçların da mülkiyetini kaybetmemektedir
87

. Ancak mukataa usulünde bundan 

farklı olarak, arazi üzerindeki yapının ve ağaçların mülkiyeti mutasarrıfa ait 

olmaktadır
88

.  

Sahih olmayan vakıflarda ise, taşınmaz mal üzerindeki mülkiyet hakkı değil, 

bu taşınmazın gelirlerinin vakfedilmesi söz konusudur
89

. Rakabesi (kuru mülkiyeti) 

devlete ait olan miri arazinin üzerindeki yararlanma hakkının, padişah veya başka bir 

                                                 
81

 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 79-80, dn. 42. 

82
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 80, dn. 42. 

83
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 80, dn. 43. 

84
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 81. 

85
 Eren/Başpınar, s. 74. 

86
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 81. Roma hukukunda, taşınmaz mülkiyetinin karakteristik prensibi olan 

Superficies solo cedit (Üst araziye tabi olur) kuralı, bu çeşit vakıflarda benimsenmemiştir. Karş. 

Umur, s. 491 vd. 

87
 Eren/Başpınar, s. 76, dn. 56. 

88
 Eren/Başpınar, s. 76, dn. 56; Cin, s. 66; Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 154; Köprülü, s. 216. 

89
 Eren/Başpınar, s. 77, dn. 61; Akgündüz, s. 131. 
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kişi tarafından belirli bir amaca özgülenmesi sahih olmayan vakıfları 

oluşturmuştur
90

.  

 

2. Amaçları Yönünden Vakıf Çeşitleri 

Osmanlı dönemi vakıfları, amaçları yönünden, “hayri vakıflar” ve “aile 

vakıfları” olmak üzere ikiye ayrılmıştır
91

.  

Hayrî vakıflarda mal, hayır işlemek amacıyla, herkesin yararlanmasına tabi 

olmak üzere vakfedilmiştir
92

. Aile vakıflarında ise mal, vakfedenin aile 

mensuplarının geleceğini güvence altına almak amacıyla, vakfedenin hısımlarının 

yararlanması için vakfedilmiştir
93

.  

 

            3. İdareleri Yönünden Vakıf Çeşitleri 

Vakıflar idareleri yönünden ise, “mazbut vakıflar” ve “gayri mazbut vakıflar” 

olmak üzere ikiye ayrılır
94

. Gayri mazbut vakıfları da “mülhak vakıflar” ve 

“müstesna vakıflar” olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür
95

. 

                                                 
90

 Eren/Başpınar, s. 77; Cin, s. 57; Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 154. Bu vakıflara, “tahsisat kabilinden 

olan vakıflar” adı da verilmiştir. 

91
 Eren/Başpınar, s. 77; Akipek/Altaş, Vakıflarda Evladiye Davaları, AÜHFD., 1998, C. 47, S. 1-4, 

s. 145.   

92
 Eren/Başpınar, s. 77; Akipek/Altaş, s. 145, dn. 2. 

93
 Akipek/Altaş, s. 146, dn. 5; Eren/Başpınar, s. 77-78. Hayır işleme amacı olmayan bu tür vakıflara, 

“evlatlık” veya “ehlî vakıflar” da denilmektedir.     

94
 Eren/Başpınar, s. 78. 

95
 Eren/Başpınar, s. 78. 
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Osmanlı döneminde Evkaf Nezareti tarafından yönetilen mazbut vakıflar, 

günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir
96

.  

Mülhak vakıflar, eskiden Evkaf Nezareti, bugün ise VGM.’nin gözetim ve 

denetimi altında, mütevellileri tarafından yönetilmektedir
97

. Osmanlı döneminde 

mülhak vakıfların yönetimi, ya doğrudan doğruya vakfeden tarafından veya onun 

tespit etmiş olduğu koşullara göre tayin edilen, nazır veya mütevelli gibi unvanlar 

alan vekiller tarafından yürütülmüştür
98

.  

Müstesna vakıflar ise, eskiden Evkaf Nezareti’nin, bugün ise VGM.’nin 

yönetim ve denetimine tabi olmayan, doğrudan doğruya mütevellileri tarafından 

yönetilen vakıflardır
99

. 

 

II. 1926 TARİHLİ TÜRK KANUNU MEDENÎSİNİN KABULÜNDEN 

SONRAKİ DÖNEMDE VAKIFLAR 

A. Genel Olarak 

1926 yılında Medenî Kanun İsviçre’den iktibas edilerek yürürlüğe girince, 

vakıflar hakkında uygulanacak hukuk bakımından ikilik doğmuştur. Buna göre, 

                                                 
96

 Özsunay, s. 356; Cin, s. 64. Osmanlıda vakıf idaresini denetleme görevini yerine getirmek üzere, 

1826 yılında kurulan Evkaf-ı Hümayun Nezareti, bütün mazbut vakıfların idaresine el koymuş ve 

mülhak vakıfların da denetimi görevini üstlenmiştir. 3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı Kanun ile Evkaf 

Nezareti kaldırılmış ve bu görevler, Başbakanlığa bağlı Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. 

97
 Eren/Başpınar, s. 78. 

98
 Cin, s. 63; Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 153; Saymen, s. 393. Mütevelli, vakfiye şartlarına göre vakfı 

idare eden kimselerdir. Nazır ise, vakfeden tarafından mütevelliye nezaret etmek (gözetmek) üzere 

belirlenen bir şahıs ya da makamdır. Eğer mütevelli, vakıf şartlarını yerine getirmezse, nazır ilgili 

makama şikayet ile mütevelliyi azlettirebilir. 

99
 Eren/Başpınar, s. 78, dn. 66. Mevlâna Celâleddin Rumî Vakıfları, bu tür vakıflara örnektir. 
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Medenî Kanun yürürlüğe girdikten sonra kurulacak vakıflar, 4 Ekim 1926 tarihli ve 

743 sayılı Medenî Kanuna tabi olacaktır
100

. Osmanlı döneminde kurulmuş vakıflar 

hakkında ise, Medenî Kanun hükümlerinin geçmişe yürütülmesi kabul 

edilmemiştir
101

. Laik Türkiye Cumhuriyetinin vakıflara fıkıh hükümlerini 

uygulaması da söz konusu olamayacağı için, bu çeşit vakıflara uygulanmak üzere 5 

Haziran 1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu çıkarılmıştır
102

. 

 

B. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisine Göre Vakıflar 

1. Genel Olarak 

4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun m. 8’e göre, Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre kurulmuş olan 

vakıflara, öncelikle TMK. hükümleri uygulanacaktır. Yeni vakıfların kuruluşu ve 

işleyişine ilişkin ayrıntılı açıklamalara ise, çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde 

yer verilmiştir. Dolayısıyla bu kısımda sadece tarihî gelişim anlatılmıştır. 

1967 yılında 903 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce, Medenî 

Kanunda vakıf kurumunu ifade etmek üzere, hem “tesis” hem “vakıf” terimleri 

kullanılmıştır
103

. Bu dönemde, Medenî Kanunda vakıfların tüzel kişi olarak 

                                                 
100

 İşeri, Türk Medenî Kanununa Göre Vakıf (Tesis), Ankara, 1968, s. 15. Medenî Kanun yürürlüğe 

girdikten sonra kurulan vakıflar, eMK. m. 73 ilâ 81/B hükümlerine tabi olmuştur. 

101
 Saymen, s. 395. 

102
 Altaş, Türkiye’de 1926-1967 Dönemi Arasında Vakıf Sistemi, Cumhuriyetin 80. Yılında 

Uluslararası Vakıf Sempozyumu, Ankara, 2004, s. 90. 

103
 Altaş, s. 88; İşeri, s. 5. 
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düzenlendiği m. 73 ve devamında “tesis” terimi; m. 322, m. 392, m. 473, Tatbikat 

Kanunu ve Vakıflar Kanununda ise “vakıf” terimi kullanılmıştır
104

.  

Bu terim farklılığı sebebiyle doktrinde, “vakıf” teriminin, Medenî Kanun 

kabul edilmeden önce kurulmuş vakıflar için kullanılabileceği ileri sürülmüştür
105

. 

Buna göre “tesis” terimi ise, Medenî Kanun hükümlerine göre kurulan vakıfları ifade 

etmektedir
106

. Ancak bu görüş, yüzyıllardır Türk diline yerleşmiş olan “vakıf” 

teriminin tek başına kullanılması gerektiği düşüncesiyle eleştirilmiştir
107

.  

Nihayetinde kanun koyucu, 903 sayılı Kanun m. 3 ile, Medenî Kanunda bu 

çeşit tüzel kişileri ifade etmek için kullanılan “tesis” ve “vakıf” terimleri arasındaki 

tercihini, toplumda ve hukuk uygulamasında mazisi olan “vakıf” terimi lehine 

kullanmıştır
108

. Anılan Kanundan sonra, tüm mevzuatta vakıf terimi kullanılmıştır.  

 

2. 903 Sayılı Kanun İle Getirilen Başlıca Yenilikler  

Vakıflar alanını düzenleyen Medenî Kanun hükümlerinde, 1967 yılında 

çıkarılan 903 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır
109

.  

                                                 
104

 Altaş, s. 88; İşeri, s. 5. 

105
 Saymen, s. 372. Yazara göre, hukuk diline yerleşememiş olan “tesis” teriminin, Medenî Kanundan 

çıkarılması gerekmekteydi.  

106
 Saymen, s. 372. 

107
 Velidedeoğlu, Türk Medenî Hukuku C. I. Başlangıç ve Şahsın Hukuku, İstanbul, 1951, s. 305, 

dn. 2. 

108
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 344 vd. Terim sorunu hakkında bkz. Akipek/Akıntürk/Ateş-

Karaman, s. 663 vd.  

109
 İşeri, s. 13 vd., dn. 60. 903 sayılı Kanun m. 1 ile MK.’ un birinci kitabının ikinci babının üçüncü 

faslındaki 73 ilâ 81. maddeleri değiştirilmiştir. Bu değişiklikler sırasında Medenî Kanunun madde 

numaralarına sadık kalınmış, yeni ilaveler 77/A, 80/A, 81/A, 81/B şeklinde yapılmıştır. 
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Osmanlı Döneminde vakıflar eliyle yürütülen kamu hizmetlerinden ilham 

alan kanun koyucu, 13 Temmuz 1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunu çıkarırken, 

devletin sosyal görevlerini vakıflar yolu ile hafifletmek düşüncesiyle hareket 

etmiştir
110

.  Bu nedenle 903 sayılı Kanun m. 4 ile, kamu yararına kurulacak vakıflara 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmıştır
111

. Bu kapsamda çeşitli vergi 

kanunlarında yapılacak değişiklikler ve ilave edilecek yeni hükümler ise m. 5’de 

düzenlenmiştir.  

Ayrıca 903 sayılı Kanun m. 2 ile, vakıflar lehine olmak üzere, miras bırakanın 

tasarruf oranı artırılmıştır. Bu düzenleme, MK. m. 453’e ek hüküm getirilerek 

yapılmıştır. Anılan hükme göre, yasal mirasçılar aleyhine olmak üzere, gelirlerinin 

yarısından fazlası kamu görevi niteliğindeki işler için kullanılacak vakıflar lehine 

miras bırakanın tasarruf oranı artırılmıştır
112

.  

 

C. 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Eski Vakıfların Durumu 

1. Genel Olarak  

Eski Medenî Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan vakıflara 

uygulanmak üzere çıkarılan eVK.’nın amacı, yolsuzluklarla ve kötü idarelerle 

mevcudiyetleri azalan vakıfları harap olmaktan kurtarmaktır
113

. Medenî Kanunun 

Sureti Mer’iyet ve Şekli Tatbikı Hakkındaki Kanun m. 8’e dayanılarak çıkarılan 

eVK., çeşitli tiplerde çok karışık bir halde olan eski vakıfları düzene sokmuştur
114

. 

                                                 
110

 İşeri, s. 4. 

111
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 115. 

112
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 116. 

113
 Altaş, s. 90. 

114
 Saymen, s. 394. 
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2762 sayılı Kanun, mazbut ve mülhak vakıfların devam etmesine izin 

vermiştir
115

. Ancak bu vakıfları adeta devletleştirmiştir
116

. Bunlardan mazbut 

vakıfları, doğrudan oluşturulan bir genel müdürlük eliyle idare ettirmiştir. Mülhak 

vakıfları ise, dolaylı olarak yine genel müdürlükle idare ettirmiştir. 

Vakfın tüzel kişiliği haiz olduğu, açık bir şekilde, eVK. m. 6’da ifade 

edilmiştir
117

. Anılan Kanuna göre, VGM. tarafından yönetilen ve denetlenen mazbut 

vakıfların ayrı bir tüzel kişiliği olmayıp, bunlar bir bütün olarak tek bir kişi kabul 

edilmiştir
118

. Buna karşın mütevellileri tarafından yönetilen mülhak vakıfların, her 

birinin ayrı bir tüzel kişiliği olduğu belirtilmiştir
119

.  

 

2. Eski Vakıfların Malları 

2762 sayılı Kanun m. 8-11 ve Vakıflar Nizamnamesi m. 15 ile vakıf malları, 

iki kategoriye ayrılmıştır
120

. Bunlar; “doğrudan doğruya hayrattan olanlar” ve “bir 

                                                 
115

 Saymen, s. 399. 

116
 Saymen, s. 378. 

117
 İslam hukukunda tüzel kişilik, açık bir kavramla ifade edilmemiştir. Bu durum, vakfedilen mallar 

üzerindeki mülkiyet hakkının kime ait olacağının tespitini oldukça zorlaştırmıştır. Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 76; Altaş, s. 90; 743 sayılı Medenî Kanunda da, Osmanlı Hukukundan 

farklı olarak, vakfın tüzel kişiliği haiz olduğu açıkça ifade edilmiştir. Saymen, s. 373; 

Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 647. 

118
 Saymen, s. 396. Dolayısıyla her bir mazbut vakfın sözleşme ve fiillerinden, Genel Müdürlük 

sorumlu olmuştur. Bu vakıfların borçlarını da Genel Müdürlük kendi malvarlığından ödemiştir.  

119
 Saymen, s. 396. 

120
 Saymen, s. 397. 
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hayratın vesair vakıf işlerinin masraflarını karşılayan gelir kaynağı mahiyetinde 

bulunanlar”dır
121

.   

İlk kategori olan doğrudan doğruya hayrattan olan mallardan, ayniyle (bizzat 

kendisinden) faydalanılmaktadır. Söz konusu mallar eVK. m. 9’a göre, kamu malı 

niteliğindedir
122

. Dolayısıyla özel hukuk işlemlerine konu olamayan bu mallar; 

satılamaz, haczedilemez, bağışlanamaz, zamanaşımıyla kazanılamaz
123

. 

İkinci kategori, eski hukukta “müstagallât-ı vakfiye” diye anılan, gelir getiren 

mallardır. Bu malların kendisinden değil, gelirinden faydalanılmaktadır
124

. Gelir 

kaynağı mahiyetinde bulunan vakıf malları, tedavül (devir) edemediği gibi, kira 

akdinden başka bir tasarrufa da konu olamazdı
125

. Bu sebeple Osmanlı Döneminde, 

vakıf hukukuna tamamen yabancı olan icareteyn ve mukataa usullerine 

başvurulmuştu
126

. 

2762 sayılı Kanun m. 26 ve m. 27’ye göre, icareteynli ve mukataalı vakıflar 

kaldırılmıştır. Ayrıca bu çeşit vakıfların kurulması da yasaklanmıştır
127

. Anılan 

vakıfların tasfiyesi, eVK. m. 27 uyarınca “mutasarrıf” adı verilen yararlanan 

kişilerin, Vakıflar İdaresine bir “taviz” bedeli ödeyerek, vakıf mallarının mülkiyetini 

                                                 
121

 Altaş, s. 90-91. 

122
 Altaş, s. 90. 

123
 Saymen, s. 397, dn. 54a.  

124
 Eren/Başpınar, s. 74. 

125
 Saymen, s. 398. 2762 sayılı Kanun m. 11’e göre, söz konusu mallar ve paralar, vakıf tüzel 

kişiliğince özel hukuk hükümlerine göre kullanılmıştır.  

126
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 79.  

127
 Altaş, s. 91; İcareteyn ve mukataa usulleri, bu çalışmanın 13. ve 14. sayfalarında ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır.   
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kazanması suretiyle gerçekleşmiştir
128

. Bu durumda mallar, “vakfedilmiş mal” 

durumundan çıkmış ve özel mülkiyete geçmiştir
129

. 

 

§ 4. VAKFIN DERNEKLE KARŞILAŞTIRILMASI 

 Medenî Kanun, iki ayrı tüzel kişi çeşidi düzenlemiştir. Bunlar, dernek ve 

vakıftır. İlerleyen bölümlerde bu iki tüzel kişi arasındaki farklara ayrıntılı olarak 

işaret edilecek olmakla beraber, burada, bu iki çeşit tüzel kişi arasındaki temel farklar 

belirtilmiştir. 

5253 sayılı Dernekler Kanunu m. 2/f.1’e göre dernek, “Kazanç paylaşma 

dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, 

en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek 

suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını” ifade etmektedir. Bu 

                                                 
128

 Saymen, s. 397; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 80-81; YBGK., T:02.04.2004, E:2003/1, K:2004/1 

sayılı kararında açıklandığı üzere, icareteynli ve mukataalı taşınmazlardan Vakıflar İdaresinin almış 

olduğu taviz bedeli, TMK. m. 839 (eMK. m. 754) ve devamı maddelerinde düzenlenen “taşınmaz 

yükü” dür. Bu taşınmaz yükü tescile tabi değildir. Yani tapu sicilinde vakıf şerhi olmasa dahi hüküm 

ifade edecektir. Önceki kayıt ve belgelerden, taşınmazın vakıf malı olduğunun anlaşılması halinde, 

gitti kayıtlarına sonradan vakıf şerhi işlenmemiş olsa bile, yeni malikin bu taşınmaz yükünden 

kurtulmasının “taviz bedeli” ödenmesine bağlı olduğu açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca kanundan doğan 

taşınmaz yükü karşısında, yeni malikin iyi niyet savunmasında bulunarak TMK. m. 712 (eMK. m. 

638). ve 1023 (eMK. m. 931) maddelerinden yararlanmasına olanak bulunmadığı açıklığa 

kavuşturulmuştur. (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

129
 Altaş, s. 91; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 80-82; Dalamanlı, Eski-Yeni Vakıf Davaları, Ankara, 

1986, s. 58 vd. 



23 

 

tanımdan açıkça anlaşılacağı üzere dernek, kişi topluluğudur. Oysa vakıf, mal 

topluluğudur
130

.  

Doktrinde dernekler, demokratik kuruluşlar olarak nitelendirilmektedir
131

. 

Bunun sebebi derneğin, amacının, teşkilatının değiştirilmesinin, derneğin sona 

ermesinin üyelerinin iradesine bağlı olmasıdır
132

. Bunun aksine vakıflarda, vakfın 

kurucusu dahi vakıf kurulduktan sonra vakfın gelişimine etki edememektedir
133

. Bu 

kapsamda vakıf ile dernek arasındaki ilişki, Serozan tarafından, “Dernekte üyeler 

demokrasisi, vakıfta ise vakfedenin diktası işler.” şeklinde ifade edilmiştir
134

. 

Ayrıca ifade etmek gerekir ki, derneklerde, asgari kurucu sayısı aranırken, 

vakıflarda böyle bir koşul aranmamıştır
135

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130

 Hatemi/Kalkan-Oğuztürk, Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler-Tüzel Kişiler), İstanbul, 2013, s. 106, 

§11, N. 8; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 110; Serozan, (Genel), s. 513, §6, N. 3. 

131
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 111. 

132
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 111. 

133
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 111. 

134
 Serozan, (Genel), s. 515, §6, N. 10. 

135
 Yarayan, Türk Medenî Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, 2013, s. 242.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE YENİ VAKIFLARIN KURULUŞU 

 

§ 5. VAKIF KURMA İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 Vakıf kurma işlemi, bir malın belirli bir amaca özgülenmesi yolunda 

açıklanan irade beyanıdır
136

. Vakıf kurma iradesinin bir başkasına yöneltilmesi 

gerekmemektedir
137

. Bu işlem, muhatabın kabulüne de bağlı değildir
138

. Dolayısıyla 

vakıf kurma, tek taraflı bir hukuki işlem niteliğindedir
139

. 

Vakıf kurma işlemi, mal veya hakkın karşılıksız devredilmesini içerir
140

. Bu 

sebeple, karşılıksız bir işlemdir
141

. Ayrıca bu işlem ile bir tüzel kişiye menfaat 

sağlanacaktır. Dolayısıyla bu işlem aynı zamanda, kazandırıcı bir işlemdir
142

.  

Dar anlamda vakıf kurma işlemi, vakfedenin sağlığında hüküm ifade edecek 

vakıflarda, resmi senedin düzenlenmesini ifade eder
143

. Vakfedenin ölümünden sonra 

hüküm ifade edecek vakıflarda ise bu işlem, ölüme bağlı tasarrufu ifade eder
144

. 

                                                 
136

 İşeri, s. 20, dn. 1.  

137
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 122; Em, s. 103; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 646. 

138
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 122. 

139
 Özsunay, s. 393; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 122; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 157; Em, s. 103; 

Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 645; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 678; Serozan, (Genel), s. 514, 

§6, N. 6.  

140
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 678. 

141
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 170; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 646; Akipek/Akıntürk/Ateş-

Karaman, s. 678. 

142
 Özsunay, s. 393; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 122; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 678. 

143
 İşeri, s. 20, dn. 4; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 220. 

144
 İşeri, s. 20, dn. 4. 
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Geniş anlamda vakıf kurma işlemi ise, vakfın bir tüzel kişi olarak hukuk düzenine 

çıkmasını ifade eder
145

. Dolayısıyla vakfın sicile tescili talebi de geniş anlamda vakıf 

kurma işlemine dâhildir
146

.  

Doktrinde, vakıf kurma işleminin, bir tasarruf işlemi olduğu ifade 

edilmiştir
147

. Ancak bu husus tartışmalıdır
148

. Bize göre vakıf kurma işlemi, geniş 

anlamı ile ele alınırsa, yani bu işlem, vakfın tescilinin tamamlanmasına kadar olan 

süreç ile ilgili bir terim olarak kullanılırsa, bir tasarruf işlemi olarak 

nitelendirilebilir
149

. Bunun gerekçesi, TMK. m. 105/f.1’e göre, vakfa özgülenen 

malların mülkiyeti ile hakların, tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa geçmesidir. 

 

§ 6. VAKIF KURMA EHLİYETİ 

Anayasa’nın “Dernek Kurma Hürriyeti” başlıklı m. 33/f.1’e göre, herkes, 

önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma 

hürriyetine sahiptir. Aynı maddenin son fıkrasına göre ise, bu madde hükümleri, 

vakıflarla ilgili olarak da uygulanır. Dolayısıyla herkes, önceden izin almaksızın 

vakıf kurma hürriyetine sahiptir
150

.  

                                                 
145

 İşeri, s. 21; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 220.  

146
 İşeri, s. 21, dn. 9. 

147
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 679. 

148
 Borçlandırıcı işlem olduğu yönünde bkz. Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 646, dn. 33’daki yazarlar. 

Yazara göre, tescilden önce kişilik kazanılamayacağından, bu işlem bir borçlandırıcı işlemdir. 

149
 Aynı yönde bkz. Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 175; Doğan, Vakıflarda Mal Varlığı, Ankara, 2000, s. 

15. Yazar, vakıf kurma işlemini tam anlamıyla bir borçlandırıcı işlem ya da tasarruf işlemi niteliğinde 

görmemektedir. Yazara göre, burada, kendine özgü bir işlem söz konusudur.  

150
 Dural/Öğüz, Türk Özel Hukuku C. 2 (Kişiler Hukuku), İstanbul, 2010, s. 328. 
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Anayasal bir hak olan vakıf kurma hakkı, gerçek kişiler tarafından 

kullanılabileceği gibi, tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir
151

. Hatta doktrinde, 

tüzel kişiliği bulunmayan kişi topluluklarının da vakıf kurabileceği 

belirtilmektedir
152

. 

 

I. GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN 

A. Vakfedenin Sağlığında Hüküm İfade Edecek Vakıflarda 

Sağlığında hüküm ifade etmek üzere vakıf kurmak isteyen kişi, fiil ehliyetine 

sahip olmalıdır
153

. Tam ehliyetli ve sınırlı ehliyetli kişiler vakıf kurabilirken, tam 

ehliyetsiz ve sınırlı ehliyetsiz kişiler vakıf kuramaz
154

. 

 

1. Ayırt Etme Gücü (Temyiz Kudreti) 

Medenî Kanun karine olarak, TMK. m. 13’de yazılı olanlar dışında herkesin 

ayırt etme gücüne sahip olduğunu kabul etmiştir
155

. TMK. m. 13’de sayılanlar ise, 

                                                 
151

 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 645; Akünal, Türk Medenî Hukukunda Tüzel Kişiler, İstanbul, 

1995, s. 127; Hatemi/Kalkan-Oğuztürk, s. 108, §12, N. 11; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 668; 

Dural/Öğüz, s. 328; VK. m. 5/f.4’e göre, Türkiye’de yabancılar, hukukî ve fiilî karşılıklılık esasına 

göre yeni vakıf kurabilirler. 

152
 İşeri, s. 24; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 162, dn. 26. Vakfedenin sağlığında hüküm doğurmak üzere 

kurulan vakıflarda, birden fazla kurucu bulunabilir. Ancak birden fazla kişinin ölüme bağlı tasarrufla 

vakıf kurması mümkün değildir. Çünkü hukukumuzda ortak vasiyetnameye cevaz verilmemiştir. 

153
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 125; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 645; Akipek/Akıntürk/Ateş-

Karaman, s. 668; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 371. 

154
 Dural/Öğüz, s. 330; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 668; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 

371. 

155
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 293; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 60, dn. 172. 
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yaşının küçüklüğü veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer 

sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olanlardır. 

Ayırt etme gücünün bulunmadığının ispatı, bunu iddia edene yüklenmiştir
156

.  

TMK. m. 15 uyarınca ayırt etme gücü bulunmayanların fiilleri hukuki sonuç 

doğurmayacağından, bu kişiler vakıf da kuramazlar
157

. 

Sınırlı ehliyetsiz olan, ayırt etme gücüne sahip küçükler ve ayırt etme gücüne 

sahip kısıtlılar, kendi malvarlıklarının eksilmesi sonucunu doğuracak işlemleri ancak 

yasal temsilcilerinin izni veya icazeti ile yapabilirler
158

. Ancak yasal temsilcinin izni 

veya icazeti ile dahi sınırlı ehliyetsizler tarafından yapılmasına izin verilmeyen 

işlemler vardır
159

. Bu yasak işlemler, TMK. m. 449’a göre, vesayet altındaki kişi 

adına kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli bağışlarda bulunmaktır.  Dolayısıyla 

kısıtlılar, vasinin izni veya icazeti ile dahi vakıf kuramazlar
160

. 

Velayet altında bulunan ayırt etme gücüne sahip küçükler hakkında, TMK. m. 

342/f.3 hükmüne göre, kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

Dolayısıyla TMK. m. 449 hükmü uyarınca velayet altındaki küçükler de, velinin izni 

veya icazeti ile dahi vakıf kuramayacaktır
161

. 

Bu kapsamda yasal temsilciler, kısıtlılar veya küçükler adına vakıf 

kuramayacakları gibi, onlar tarafından vakıf kurulmasına izin ya da icazet de 

                                                 
156

 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 293; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 61. 

157
 Dural/Öğüz, s. 330; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 371. 

158
 Dural/Öğüz, s. 81; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 326; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 88. 

159
 Dural/Öğüz, s. 90; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 332; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 

101. 

160
 Hatemi/Kalkan-Oğuztürk, s. 109, §12, N. 14; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 333. 

161
 İşeri, s. 25, dn. 5. 
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veremezler
162

. Söz konusu yasaklara uyulmaması durumunda, yapılan işlem, mutlak 

butlanla geçersiz olur
163

. Dolayısıyla yapılan işlemin geçersizliği bütün ilgililer 

tarafından ileri sürülebilir
164

. 

Vakıf kurma kural olarak, ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlı 

açısından yasak işlemlerden olmakla birlikle, bu kuralın bir istisnası vardır. Buna 

göre, ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlı, 15 yaşını bitirmiş olmak koşuluyla 

ölüme bağlı tasarruf yolu ile vakıf kurabilir
165

. Ancak ölüme bağlı tasarruflarda 

temsil ve vekâlet geçerli olmadığından, yasal temsilcinin bu işlemi yapması mümkün 

değildir
166

. 

Sınırlı ehliyetliler, TMK. m. 429/f.1’e göre, kendilerine yasal danışman 

atanmış olan kişilerdir
167

. Kendilerine yasal danışman atanmış olanlar, kısıtlanması 

için yeterli sebep bulunmamakla beraber, korunmaları bakımından fiil ehliyetinin 

                                                 
162

 İşeri, s. 25; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 371. 

163
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 333. 

164
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 333. 

165
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 125; Özsunay, s. 385; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 645; 

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 371, dn. 1252. 

166
 İmre/Erman, s. 176; İnan/Ertaş/Albaş, İnan Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku, Ankara, 

2006, s. 170. 

167
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 103, dn. 356. Evli kişilerin sınırlı ehliyetliler grubuna girip 

girmediği doktrinde tartışmalıdır. Yazarlar, TMK. m. 194 ile aile konutu hakkında getirilen 

sınırlamanın ve TMK. m. 199 ile hâkimin belirleyeceği malvarlığı üzerinde yapılacak tasarrufların 

diğer eşin rızasına bağlanması şeklinde getirilen sınırlamanın, tasarruf yetkisinin kanundan doğan 

sınırlamaları olduğu ve bunların ehliyete ilişkin sınırlamalar olmadığını savunmaktadır. Doktrindeki 

hâkim görüş de, evli kimselerin sınırlı ehliyetli olmadığı yönündedir. Aksi görüş için bkz. 

Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 334 vd. 
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sınırlanması gerekli görülen ergin kişilerdir
168

. Bu kişiler, belli sayıdaki işlemleri 

ancak başka bir kişinin o işleme rıza göstermesi veya olumlu görüş bildirmesi 

koşuluyla yapabilirler
169

. TMK. m. 429’a göre, bu kişilere görüş vermek üzere yasal 

danışman atanır. Anılan madde hükmünde, işlem yaparken yasal danışmanın 

görüşünün alınması gereken işler sayılmıştır. Vakıf kurma ise söz konusu işler 

arasında yer almamaktadır
170

. Dolayısıyla kendilerine yasal danışman atanmış 

olanlar, görüş almaya gerek kalmaksızın serbestçe vakıf kurabilirler
171

. 

 

2. Yaş 

Fiil ehliyetinin bir diğer koşulu olan erginlik, TMK. m. 11’de ifade edilmiştir. 

Buna göre erginlik, onsekiz yaşın doldurulması ile başlar. Dolayısıyla onsekiz yaşını 

dolduran ve ayırt etme gücüne sahip olan kişiler, kısıtlı olmamak koşuluyla serbestçe 

vakıf kurabilirler. 

Ergin olmanın normal yolu erginlik yaşına erişmektir
172

. Ancak Medenî 

Kanunumuz 11. ve 12. maddelerinde, ayırt etme gücüne sahip olmak koşuluyla 

onsekiz yaşından önce de ergin kılınabilmeye olanak tanımıştır
173

. Bu olanaklar, 

evlenme ile veya mahkeme kararı ile ergin kılınmadır. 

                                                 
168

 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 334; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 103. 

169
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 334. 

170
 Dural/Öğüz, s. 330. 

171
 İşeri, s. 26, dn. 6; Dural/Öğüz, s. 330; Aksi yönde görüş için bkz., Hatemi/Kalkan-Oğuztürk, s. 

109, §12, N. 13. Yazarlara göre vakfa yapılacak özgüleme, TMK. m. 429/f.6-b.5’e kıyasen, önemli 

bağışlamalar gibi yasal danışmanın izni ya da onayına tabi olmalıdır.  

172
 Dural/Öğüz, s. 49. 

173
 Dural/Öğüz, s. 49. 
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Evlenme, TMK. m. 11/f. 2’ye göre, kişiyi ergin kılar. TMK. m. 124/f.1’e göre 

ise, erkek veya kadın onyedi yaşını doldurunca evlenebilir. Ayrıca TMK. m. 

124/f.2’ye göre, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple, onaltı 

yaşını doldurmuş olan kişinin evlenmesine izin verebilir. Bu suretle ergin olan 

kişiler, vakıf kurma ehliyetine sahip olacaktır
174

. 

TMK. m. 12’ye göre ise, onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve 

velisinin  rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. Dolayısıyla mahkeme kararıyla ergin 

kılınan kişi de ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı değilse, vakıf kurabilir
175

. 

 

B. Vakfedenin Ölümünden Sonra Hüküm İfade Edecek Vakıflarda 

1. Vasiyet İle Kurulacak Vakıflarda 

Vasiyet, mirasbırakanın ölüme bağlı tek taraflı hukuki işlemidir
176

. TMK. m. 

502’ye göre, vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak ve onbeş yaşını 

doldurmak gerekir. 

Vasiyet yapabilmek için aranan koşullardan ilki, ayırt etme gücüne sahip 

olmaktır. Dolayısıyla ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, onbeş yaşını 

doldurmuş olmak koşuluyla vasiyet yapabilirler
177

. Yani bir kişi, fiil ehliyetinin yaş 

                                                 
174

 İşeri, s. 27; Altaş, s. 93. 

175
 İşeri, s. 27. 

176
 İmre/Erman, Miras Hukuku, İstanbul, 2010, s. 52; Kılıçoğlu, Miras Hukuku, Ankara, 2009, s. 

100; İnan/Ertaş/Albaş, s. 162. 

177
 İmre/Erman, s. 60; İnan/Ertaş/Albaş, s. 166; Kılıçoğlu, s. 102. Yaş koşulu bakımından 16’dan gün 

almış olmak gerekir.  
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koşulu olan onsekiz yaşını doldurmadan, evlenme ile ergin olmadan ya da mahkeme 

kararıyla ergin kılınmadan, vasiyet yapabilmektedir
178

. 

Vasiyet yapma hakkı münhasıran kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu 

için, yasal temsilcinin rızasına gerek olmaksızın bu yolla vakıf kurulabilir
179

. 

Vasiyette, kanuni veya rızai temsil de söz konusu olamaz
180

. Sınırlı ehliyetliler de, 

danışmanın görüşünü almaksızın, serbestçe vasiyet yoluyla vakıf kurabilirler
181

. 

 

2. Miras Sözleşmesine Konacak Hükümle Kurulacak Vakıflarda 

Miras sözleşmesi, vasiyetçinin bir mirasçı ile veya üçüncü bir kişi ile ölüme 

bağlı tasarruf niteliğinde yaptığı sözleşmedir
182

. Miras sözleşmesi yapabilmek için, 

TMK. m. 503’e göre, tam fiil ehliyetine sahip olunmalıdır
183

. Anılan hüküm, miras 

sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunanlar hakkında uygulanır
184

. Yani ölüme 

bağlı tasarrufta bulunmayan miras sözleşmesinin karşı tarafı hakkında, fiil ehliyetinin 

genel kuralları geçerli olacaktır
185

.  

                                                 
178

 İnan/Ertaş/Albaş, s. 166; Hukukumuzda, ortak vasiyetname yapma imkânı tanınmamıştır. Ortak 

vasiyetnameden anlaşılması gereken, birden fazla vasiyetçiden birinin kaleme aldığı vasiyetnameyi 

ikisinin birlikte imzalamalarıyla oluşan vasiyetnamedir. Yazar, bu şekilde kaleme alınmış bir 

vasiyetnamenin iptal edilebileceğini belirtmektedir. Bkz. İnan/Ertaş/Albaş, s. 172. 

179
 İmre/Erman, s. 60; İşeri, s. 28; İnan/Ertaş/Albaş, s. 167. 

180
 İşeri, s. 28; İnan/Ertaş/Albaş, s. 166. 

181
 İnan/Ertaş/Albaş, s. 167. 

182
 İmre/Erman, s. 176. 

183
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 303. 

184
 İmre/Erman, s. 176. Miras sözleşmesinde, sözleşmenin her iki tarafı birden de ölüme bağlı 

tasarrufta bulunabilir. 

185
 İşeri, s. 30, dn. 24. 
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TMK. m. 527/f.1’e göre, miras sözleşmesi ile, mirasçı atamak veya mal 

vasiyeti yapmak mümkündür. Ancak bu tasarruflar vasiyette olduğu gibi tek taraflı 

işlem değildir
186

. Miras sözleşmesi, iki tarafın irade beyanıyla meydana geldiği için 

iki taraflı işlem niteliğindedir
187

. Bu sebeple terekesinin geleceği üzerinde tasarrufta 

bulunan, kanunda belirtilen bazı istisnalar dışında, tasarrufundan tek taraflı olarak 

serbestçe dönemez
188

. Esasen vakıf kurma tek taraflı işlem niteliğinde olduğundan, 

miras sözleşmesinin mahiyetine uygun değildir
189

. Vakıf kurma tasarrufu miras 

sözleşmesi ile yapılmışsa bunu, hukuki bakımdan vasiyet olarak kabul etmek 

gerekir
190

. Bunun sonucu olarak vasiyetçi, miras sözleşmesi içindeki vakıf kurma 

beyanından tek taraflı olarak dönebilir
191

. 

 

II. TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN 

Vakfeden bir tüzel kişi ise, vakıf kurma ehliyeti hakkında tüzel kişilerin fiil 

ehliyetine ilişkin hükümler uygulanır
192

. TMK. m. 50/f.2’ye göre, tüzel kişinin 

organları, hukukî işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar. 

                                                 
186

 İmre/Erman, s. 172; İnan/Ertaş/Albaş, s. 162. 

187
 İmre/Erman, s. 172; İnan/Ertaş/Albaş, s. 162. 

188
 İmre/Erman, s. 169; İnan/Ertaş/Albaş, s. 163. Miras sözleşmesi ancak, bu hukuki işleme taraf 

olanların karşılıklı ve birbirine uygun yazılı anlaşması ile feshedilebilir.  

189
 İmre/Erman, s. 172; Kılıçoğlu, s. 146. Yazara göre, miras sözleşmesi ile vakıf kurulmaz.  

190
 Akünal, s. 129, dn. 8; İmre/Erman, s. 172; Gençcan, Miras Hukuku, Ankara, 2008, s. 256; 

Hatemi, Miras Hukuku, İstanbul, 2004, s. 66, N. 21; Antalya, Miras Hukuku, İstanbul, 2009, s. 225. 

191
 İmre/Erman, s. 172.  

192
 İşeri, s. 31. 
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Dolayısıyla tüzel kişinin organlarının, vakıf kurma için yetkili olması gerekir
193

. Bu 

yetki, ana sözleşme veya tüzük ile ya da genel kurul tarafından alınan bir karar ile 

organlara tanınabilir
194

. Örneğin, anonim şirketler tarafından kurulan “çalıştırılanlara 

ve işçilere yardım vakıfları”, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 522 ve m. 523 

hükümlerine göre, ancak bu şirketlerin ana sözleşmesinde bulunan bir hükme veya 

genel kurullarının aldığı bir karara dayanılarak kurulabilir.  

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler hakkında TTK. m. 565/f.2 ile 

anonim şirket hükümlerine atıf yapılmıştır. Limited şirketler hakkında ise, TTK. m. 

610 ile anonim şirket hükümlerine atıf yapılmıştır. Dolayısıyla kanaatimizce, 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve limited şirketler, çalıştırılanlara ve 

işçilere yardım vakıfları kurabilir. Ayrıca Kooperatifler Kanunu m. 40’a göre 

kooperatifler de, çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları kurabilir
195

. 

Dernekler ise, tüzüklerinde vakıf kurabileceklerine ilişkin hüküm bulunması 

halinde vakıf kurabilir
196

. Ayrıca derneklerin, vakıf kurucusu olabileceklerine ilişkin 

genel kurul kararı alması da mümkündür
197

. Dernekler bu yollarla vakıf kurucusu 

olabilecekleri gibi, kendi hukuki yapılarını değiştirip, vakıf haline de 

dönüşebilirler
198

. 
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 İşeri, s. 31; Dural/Öğüz, s. 330. 

194
 İşeri, s. 31; Dural/Öğüz, s. 330. 

195
 Erçin, Vakıf Hukukunda Vakfedenin Amacının Önemi, MHB., 2005-2006: Prof. Dr. Aslan 

Gündüz’ün Anısına Armağan, C. 25, S. 1-2, s. 179, dn. 40. 

196
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 291; Erçin, s. 178. 

197
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 292; Erçin, s. 178. 

198
 Erçin, s. 178. 
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Yürürlükteki mevzuata göre, siyasi partilerin de vakıf kurması 

mümkündür
199

.  

Doktrinde vakıfların, vakıf kurmalarının mümkün olmadığı ifade 

edilmiştir
200

. Hatta bu hususun açıklamaya gerek duyulmayacak kadar doğal olduğu, 

sadece kişi topluluklarının vakıf kurma ehliyetine sahip olduğu savunulmuştur
201

. Bu 

görüşe göre, vakfın malvarlığı zaten bir amaca özgülenmiş olduğundan, bu 

malvarlığının bir kısmının ayrıca başka bir amaca özgülenmesine imkân yoktur
202

. 

 

§ 7. VAKIFTA AMAÇ UNSURU 

Amaç, bir faaliyet sonucunda erişilmek istenen nihaî hedefi ifade 

etmektedir
203

. Vakıfta zorunlu olan unsurlardan biri, vakfın amacıdır. Bu unsur 

                                                 
199

 Erçin, s. 178, dn. 41. 1982 Anayasası’nın ilk halinde, m. 68/f.6 uyarınca siyasi partilerin vakıf 

kurmaları yasaklanmış iken bu yasak, 1995 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır. Buna 

rağmen 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu m. 91 uyarınca devam eden söz konusu yasak, 12.08.1999 

tarihli ve 4445 sayılı Kanun m. 25 ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

200
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 288-289; Erçin, s. 179. 

201
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 288-289. 

202
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 289; Erçin, s. 179; Ancak Yarg. 18. HD., T:11.11.1997, 105-4/106-9 

sayılı kararında aksi görüş ifade edilmiştir. Anılan kararda; “Vakıf, ancak vakıf senedinde belirtilen 

gayesi doğrultusunda faaliyette bulunabilir ve varlığını harcayabilir. O nedenle aynı amacı gütmeyen 

bir vakfa mal varlığından bağışta bulunamayacağı gibi ona iştirak de edemez ise de, aynı amaçla 

kurulmuş bir vakfa amacı doğrultusunda kurucu olarak girebileceği gibi, kurulmuş bir vakfa da 

katkıda bulunmasında yasal sakınca yoktur. Çünkü kurulmuş bir vakfa ya da kurulacak vakfa transfer 

edebileceği mal varlığı kendi gayesinin tahakkukuna yönelik olacaktır...” şeklinde hüküm 

kurulmuştur. Ballar, s. 323.  

203
 İşeri, s. 32, dn. 4. 
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vakıfta, teşkilata ve yönetime etki eder
204

. Doktrinde amaç, vakfın “gelecek bütün 

zamanlara şamil” olmak üzere düşünülen faaliyet ve hukuki kaderinin çerçevesi 

olarak ifade edilmiştir
205

. 

Esasen amaç, vakfeden tarafından hukuk düzeninin sınırları içerisinde 

serbestçe belirlenir
206

. Kanuna, ahlaka ve adaba uygun olmak koşuluyla her türlü 

amaç için vakıf kurulabilir
207

. Ancak vakfın özgüleneceği amacın, bir takım 

özelliklere sahip olması gerekir
208

. Bu özellikler aşağıda açıklanmıştır. 

 

I. VAKFIN AMACININ BELİRLİ OLMASI 

Kanun metninden anlaşılacağı üzere vakfedenin iradesi, “belirli bir amaç” 

doğrultusunda olmalıdır. İsviçre Medenî Kanunu m. 80’de, bu niteliği ifade etmek 

üzere, “özel amaç” ifadesi kullanılmıştır
209

. Burada, vakfın amacının yeteri kadar 

açıklıkta belirtilmesi gerektiği ifade edilmek istenmiştir
210

.  

                                                 
204

 İşeri, s. 33. 

205
 Ballar, s. 266. Yarg. 6. HD., T:16.09.1974, 3559/3755; İşeri, s. 33, dn. 9; Serozan, (Genel), s. 499, 

§2, N. 1c. Yazar, amacı, tüzel kişilerin turnusol kağıdı olarak nitelendirmektedir.  

206
 Dural/Öğüz, s. 340. 

207
 İşeri, s. 37; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 120; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 640. 

208
 Dural/Öğüz, s. 340. 

209
 İsviçre Medenî Kanunu, http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html, 

ET.:11.03.2014. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 368; Güneri, Türk Medeni Kanunu Açısından 

Vakıfta Amaç Kavramı ve Amacına Göre Vakıf  Türleri, Ankara, 1976, s. 34. Yazar, Rossel-

Mentha ve Egger’in kullandığı “özel bir maksat” ifadesinden, amacın belirli olması gerektiği 

sonucunu çıkarmıştır.  

210
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 368, dn. 290; Dural/Öğüz, s. 340; Güneri, s. 30-31; Yarg. 18. 

HD., T:30.04.2002, E:2002/2494, K:2002/5023 sayılı kararında; “Tescili istenen Türk Dünyası P... 

http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html
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Bir malın sadece hayır işlerine veya kamu yararına özgülenmesi halinde 

amaçta istenilen belirlilik bulunmayacaktır
211

. Örnek olarak bir malın sadece dini 

amaç için özgülenmiş olması yeterli değildir. Bu özgülemenin hangi din için olduğu 

ve buna ne suretle hizmet edeceği de saptanmalıdır
212

. 

Vakfın amacı, doğrudan doğruya veya vakıf senedinin yorumuyla 

anlaşılabilir
213

. Vakfeden, tek bir amaç belirleyebileceği gibi, birden fazla amaç da 

                                                                                                                                          
Vakfı’nın kuruluş senedinde, Vakfın amacı “Hıristiyanlığın teolojik, bilimsel araştırmalarını yapmak 

ve araştırma sonuçlarından isteyen kişileri yararlandırmak” olarak saptanıp, vakfın bu amaçla 

seminer ve konferanslar düzenleyebileceği belirtildikten sonra “uygun bulacağı faaliyetlere 

katılabilir” denilmiş, ancak bu faaliyetlerin neler olduğu konusunda herhangi bir açıklamaya yer 

verilmemiştir. Uygulamada, bir vakfın amacı doğrultusunda yapacağı çalışma ve faaliyetlerinin neler 

olduğu, bu bağlamda ne gibi etkinliklerde bulunacağı kuruluş senedinde açık, net, kuşku ve 

duraksama yaratmayacak biçimde ve mümkünse birer birer gösterilmesi gerekir. Tescile konu vakfın 

kuruluş senedinde yer alan “vakıf, uygun bulacağı faaliyetlere katılabilir” ifadesi soyut ve afaki 

nitelikte olup, böyle bir hüküm, açıklanan ve Yargıtay’ca da benimsenen ilkelere uygun ve yeterli 

değildir.” hükmü kurulmuştur. (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

211
 İşeri, s. 35, dn. 20. 

212
 İşeri, s. 35, dn. 21. Aksi görüş için bkz., Güneri, s. 35. Yazara göre, amacın mutlaka çok açık 

olarak belirlenmesine gerek yoktur. Hatta amacın genel bir deyimle belirlenmesi, ileride amacın 

değiştirilmesi ihtimalini de bertaraf edeceği için isabetli olur. Yazar, Egger’in de amacın gayet geniş 

tutulması gerektiği fikrini nakletmiştir. Bkz. Egger (çev. Çernis), İsviçre Medeni Kanunu Şerhi, 

Kişinin Hukuku, İkinci Kısım: Tüzel Kişiler, Ankara, 1948, m. 80, s. 157, N. 9. 

213
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 368; Dural/Öğüz, s. 340, dn. 418; Egger (çev. Çernis), m. 81, s. 

161, N. 6. Yazara göre vakıf kurmak, bir alışveriş işlemi değildir. Dolayısıyla yorum yapılırken, 

vakfedenin arzusu ön planda olmalıdır.   
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belirleyebilir
214

. Birden fazla amaçlı vakfa, karma vakıf adı verilmektedir
215

. 

Vakfeden, zaman itibariyle birbirini izleyen amaçlar da belirleyebilir
216

. Bu 

durumda, ard arda amaçlı vakfın söz konusu olduğu ifade edilmektedir
217

. 

Vakfın amacı, anlamsız, mantıksız, hukuka ve ahlaka aykırı olmamalıdır
218

. 

Ancak doktrinde, mantıksız amaçlı vakıfların da geçerli kabul edilmesi gerektiğini 

savunan yazarlar vardır
219

. Bu yazarlara göre, Medenî Kanunun amacı, kamu 

düzenine aykırı olmadığı sürece vakfedenin iradesine saygı gösterilmesidir
220

. 

Dolayısıyla mantıksız amaçlı vakfın da geçerli sayılması gerekir.
221

 

 

 

                                                 
214

 Ballar, s. 266; Em, s. 103; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 676; Oğuzman/Seliçi/Oktay-

Özdemir, s. 368; Dural/Öğüz, s. 340, dn. 421; Güneri, s. 37; Saymen, s. 374; Erçin, s. 181; 

Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 641. 

215
 Öztan, Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, Ankara, 2009, s. 389. 

216
 Em, s. 103; Egger (çev. Çernis), m. 80, s. 157, N. 9; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 369; 

Güneri, s. 37.  

217
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 369; Özsunay, s. 388; Egger (çev. Çernis), m. 80, s. 157, N. 9; 

Öztan, (Temel Kavramlar), s. 389. Yazar, öğrencilerin 30 yıl süre ile yurtdışına gönderilmesi ve 

ardından kütüphane kurulması amaçlarını örnek göstermektedir.  

218
 Ballar, s. 265; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 120; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 369, dn. 1241; 

Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 640-641. 

219
 Güneri, s. 39. Örnek olarak, bir müzisyenin, bazı kimselere anlamsız gelebilecek konserler 

verilmesi amacıyla kurduğu vakfın, geçerli olabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca bkz. İşeri, s. 37. 

220
 Güneri, s. 39; İşeri, s. 37. 

221
 Güneri, s. 39; İşeri, s. 37. Aksi görüş için bkz., Özsunay, s. 389. Yazara göre, açıkça anlamsız olan 

amaç, genel ahlaka da aykırı sayılabilir. Yazar bu durumda, vakfın tesciline karar verilmemesini 

“amaca daha elverişli” bulmuştur.  
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II. VAKFIN AMACININ SÜREKLİ OLMASI 

Eski Medenî Kanun m. 73’de, vakfın amacının sürekli olması koşulu 

aranmamaktaydı. Ancak Yargıtay ve doktrin, vakfın amacında süreklilik olmasını, 

tüzel kişilik kazanabilmesinin koşulu olarak kabul etmişti
222

. TMK. m. 101/f.1’de ise 

açıkça, vakfın amacının sürekli olması koşulu aranmaktadır. Amacın sürekli 

olmasından kasıt ise, zaman içinde süreklilik arz etmesidir
223

. Vakfın amacının 

“ebedi” olması, yani sonsuza kadar sürmesi gerekli değildir
224

. Ancak tamamen 

geçici nitelikteki bir amaç için de vakıf kurulamaz
225

. Örnek olarak, belirli bir miktar 

parayı hemen öğrencilere harçlık olarak dağıtmak için vakıf kurulamaz
226

.   

 

III. VAKFIN AMACININ YASAK AMAÇLARDAN OLMAMASI 

Vakıf, TMK. m. 101/f.3’de sayılan amaçlardan biriyle kurulamaz. Buna göre, 

“Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, 

hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da 

cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla…” vakıf kurulamaz. 

                                                 
222

 Özsunay, s. 389; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 121. 

223
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 369; Dural/Öğüz, s. 341. 

224
 Ballar, s. 266; Egger (çev. Çernis), m. 80, s. 157, N. 9; Akünal, s. 119; Oğuzman/Seliçi/Oktay-

Özdemir, s. 369, dn. 1244; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 676; Velidedeoğlu, s. 312; Öztan, 

(Tüzel Kişiler), s. 121; Özsunay, s. 389; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 641. 

225
 Güneri, s. 41; Egger (çev. Çernis), m. 80, s. 157, N. 9. 

226
 Örnekler için bkz., Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 121; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 676, dn. 17; 

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 369. 
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Belli bir ırk veya cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf 

kurulamaması, milli güvenlik sebebiyle açıklanabilir
227

. Ancak doktrinde, bu 

endişenin devletin teftiş ve denetlemesiyle bertaraf edilebileceği, bu yasaklamanın 

gereksiz olduğu da savunulmuştur
228

. 

Vakfın amacı, yasaklanmış bir amaçsa, bu durumda vakıf tescil edilemez
229

. 

Örneğin, belli bir cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz. Bu 

gerekçeyle Yargıtay bir kararında, “Bahai vakfı” adlı bir vakfın tescili talebini 

reddetmiştir
230

. Söz konusu Yargıtay kararında, vakfın amacı araştırılırken vakıf 

senedinin sadece “Vakfın gayesi” başlıklı maddesinin değil, bu belgenin bütün 

hükümlerinin göz önünde tutularak inceleme yapılması gerektiği belirtilmiştir
231

. 

                                                 
227

 İşeri, s. 48. 

228
 İşeri, s. 48; Doktrinde, söz konusu yasak amaçlar listesi, muğlak bulunarak eleştirilmiştir. Serozan, 

Türkiye’de Dernek ve Vakıf Kurmanın ve Yürütmenin Zorlukları, Bülent Tanör Armağanı, 

İstanbul, 2004, s. 559.   

229
 Akünal, s. 119. 

230
 Akünal, s. 119, dn. 9. 

231
 Kararda ayrıntılı olarak, “Tesis senedinin «Vakfın gayesi» başlıklı 2 nci maddesinde şöyle 

denilmiştir: «Vakfın gayesi hiçbir fark gözetmeksizin kapısı herkese açık olan Bahai Mabedi inşa 

etmek ve dini inançları çevresinde yurdumuzun ve insanlığın hizmetine matuf bahai müesseseleri 

meydana getirmek Türk Bahailerinin dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gerekli emlake 

tasarruf etmektir… Vakıf Bahai Diyanetinin esas prensiplerine mutabık olarak terbiyevi, insani ve 

ruhani mahiyette toplantıların yapılmasını teminen birinci fıkradaki müessese ve yerleri bu hususta 

tahsis edebilir. İnsanlık hizmetine yararlı müesseseler kurabilir ve bu hizmetlerin icaplarına uygun 

binalar inşa edebilir;» Vakfın idaresine ilişkin olarak düzenlemede bulunan 3 ncü madde «Vakıf 

Türkiye'de oturan bahailerin her sene kendi diyanetlerinin icabına göre seçilecek dokuz kişilik heyet 

tarafından idare edilir. Bu dokuz kişilik heyete bahai diyanetince (Türkiye Bahaileri merkezi Ruhani 

Mahfili) ismi verilir. 21 yaşını bitiren ve bahai ruhani mahfilince bahai olarak tescil edilmiş olan her 
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Kararda ayrıca, kamu düzeninin her ülke için kendine özgü tarihsel, sosyal, 

ekonomik ve diğer koşullarının oluşturduğu özel bir anlam taşıdığı belirtilmiştir
232

. 

Bu sebeple, Bahailiğin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve diğer bazı 

ülkelerde faaliyette bulunduğu yolundaki düşüncenin, TMK. uygulamasında sonuca 

etkili bir unsur olmadığı saptanmıştır. 

Yasak amaca sahip bir vakıf, her nasılsa tescil edilmiş olsa bile, TMK. m. 47 

uyarınca tüzel kişilik kazanamaz
233

. Anılan hükme göre, amacı, hukuka veya ahlâka 

aykırı olan mal topluluklarının tüzel kişilik kazanması mümkün değildir.   

                                                                                                                                          
fert bahai senelik ruhani mahfil seçimine iştirak edebilir...» denilmiş ve bu suretle cemaatin tescili 

esası benimsenmiştir. Vakfın gayesi yönünden diğer önemli bir düzenlemeye de, «tesis senedi» nin 10 

ncu maddesinde şu biçimde yer verilmiştir… «Vakfın tescil edilmemesi veya tescilden sonra Kanun 

yoluyla tescilinin kaldırılması hallerinde vakfa tahsis olunan mallar MK.’nın 903 s. Kanunla değişen 

yetmiş yedinci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince gayece aynı olan diğer bir vakfa tahsis 

olunmayarak vakfı tesis ederek tahsisi yapanların uhdesinde kalacak ve kendilerine iade olunacaktır.» 

Bu hükümle de, «tesis senedi »nin (Vakfın gayesi) başlığı altındaki 2 nci maddesiyle kamuoyuna 

yansıtılan gayenin gerçekleşmesi yolundaki objektif esas bir tarafa itilerek malların her halükarda 

cemaat dışına çıkmasını önlemek için tahsisi yapanlara iade olunacağı öngörülmüştür.” tespitlerine 

yer verilerek, anılan vakfın tescili talebi reddedilmiştir. YHGK., T:28.11.1973, 6-609/959 sayılı 

kararı. (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

232
 Yarg. 18. HD., T:05.04.2005, E:2005/1467, K:2005/3270 sayılı kararında da, aynı açıklamalara yer 

verilmiştir. Söz konusu kararda, vakıf senedinde amacı, “Yedinci Gün Adventist inancına mensup olan 

vatandaşlarla Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'de bulunan aynı inançtaki yabancıların dini 

ihtiyaçlarını karşılamak” olarak belirlenen vakfın tescili talebi reddedilmiştir. Buna gerekçe olarak, 

tescili istenen “Yedinci Gün Adventistleri Vakfı”nın kuruluş senedinde yazılı olan amacının, 

münhasıran Yedinci Gün Adventist cemaatine mensup kişileri destekler nitelikte olması gösterilmiştir. 

(Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

233
 Dural/Öğüz, s. 341. 
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Yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan 

vakıf, TMK. m. 116/f.2’ye göre, denetim makamının ya da Cumhuriyet savcısının 

başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılır. Ayrıca anılan hükme göre, amacı 

sonradan yasaklanan vakfın, amacının değiştirilmesi gerekir. Eğer anılan vakfın 

amacının değiştirilmesine olanak bulunmazsa, denetim makamının ya da Cumhuriyet 

savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılması gerekir.  

 

IV. VAKFIN AMACININ İMKÂNSIZ OLMAMASI 

Vakfın amacı objektif olarak gerçekleştirilebilir olmalıdır
234

. Ancak bu husus 

geniş yorumlanmalı, eldeki teknik imkânlarla ulaşılması olanaksız görülen amaçlar 

için de vakıf kurulmasına olanak sağlanmalıdır
235

. Doktrinde isabetle belirtildiği 

üzere vakıf, devlete nazaran belli bir rizikodan doğacak başarısızlığı yüklenebilecek 

durumdadır
236

.  Dolayısıyla bu alanlarda vakıflara hareket imkânı tanımak isabetli 

olacaktır
237

. 

Amaç, vakıf kurulurken imkânsız ise, vakıf meydana gelmez
238

. Ancak amaç, 

vakıf kurulurken mümkün iken sonradan imkânsız hale gelirse, öncelikle vakfın 

                                                 
234

 İşeri, s. 48. 

235
 İşeri, s. 48. 

236
 İşeri, s. 48. 

237
 İşeri, s. 48. Örneğin, günümüzde tedavisi imkânsız olan bir hastalığın tedavisini bulmak amacıyla 

kurulan bir vakıf, geçerli sayılmalıdır.   

238
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 365; Dural/Öğüz, s. 341. 
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amacının değiştirilmesi yoluna başvurulmalıdır
239

. Eğer amacın değiştirilmesi 

mümkün değilse, TMK. m. 116 hükmüne göre vakıf kendiliğinden sona erer
240

. Bu 

durumda vakıf, mahkeme kararıyla sicilden silinir.  

 

V. VAKFIN AMACININ KAMUYA YARARLI OLMASININ 

ZORUNLU OLMAMASI 

Tarihsel gelişim sürecinde vakıfların çoğu, kamu yararına hizmet etmek 

amacı ile kurulmuştur. Bu kapsamda vakıfların çoğu, devletinkine yakın amaçlara 

hizmet etmektedir
241

. Ancak Türk hukukunda, vakfın amacının kamuya yararlı 

olmasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmamaktadır.  

Vakıf kurma serbestisi, bir malın kamu yararına olmayan amaçlara 

özgülenmesine de imkân tanımaktadır
242

. Dolayısıyla vakfın amacının kamuya 

yararlı bir amaç olması zorunlu değildir
243

. Örnek olarak, bir hayır faaliyeti 

                                                 
239

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 365. Örnek olarak, belirli bir hayvan cinsini korumak ve 

yaşatmak amacıyla kurulan vakfın amacı, bu cins hayvan neslinin tükenmesi halinde imkânsızlaşmış 

olur.  

240
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 365, dn. 1228. 

241
 İşeri, s. 39; Devlet, amacı kamuya yararlı olan vakıfların kurulmasını teşvik etmektedir. Bu 

kapsamda, kamuya yararlı vakıflara vergi muafiyeti tanınmaktadır. Ayrıca TMK. m. 570/f.2’ye göre, 

kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve sağlararası kazandırmalar en son 

sırada tenkis edilmektedir. 

242
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 120; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 363; Dural/Öğüz, s. 341. 

243
 Öğüz, Türk Hukukunda Vakıf Tüzel Kişiliğinin Hukuki Esasları, İstanbul, 2007, s. 36; 

Dural/Öğüz, s. 341; Özsunay, s. 389. İktisadi amaçla vakıf kurulabileceğini savunan yazarlar için bkz., 

Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 671; Ballar, s. 266.   
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niteliğinde olmayan, sırf yüzme sporunda rekorlar kırmak amaçlı bir vakfın 

kurulması mümkündür
244

. 

 

VI. TİCARİ İŞLETME İŞLETMEK AMACIYLA VAKIF 

KURULAMAMASI 

Vakıf, amacını gerçekleştirmek için ticari işletme işletebilir
245

. VK. m. 

26/f.1’e göre vakıflar, amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir 

temin etmek amacıyla, Genel Müdürlüğe bilgi vermek koşuluyla, iktisadî işletme ve 

şirket kurabilirler
246

. Ayrıca vakıfların, kurulmuş olan şirketlere ortak olmaları da 

mümkündür. Anılan hükme göre, şirketler dâhil iktisadî işletmelerden elde edilen 

gelirler, vakfın amacından başka bir amaca özgülenemez. 

TTK. m. 16/f.1’e göre, amacına ulaşmak için ticari işletme işleten vakıflar, 

tacir sayılırlar
247

. Tacir sayılanlar, tacirlerle aynı hükümlere tabi kılındığından, tacir 

                                                 
244

 İşeri, s. 39; Güneri, s. 40. 

245
 Dural/Öğüz, s. 342; Bilgili/Demirkapı, Ticari İşletme Hukuku, Bursa, 2012, s. 84; 

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 363; Serozan, (Genel), s. 518, §6, N. 16. 

246
 Ancak bunun için vakıf senedinde, vakfın iktisadi işletme kurabileceği yazılı olmalıdır. Diğer ön 

koşullar için bkz., Aykul, Yeni Vakıflar Hukuku, Ankara, 2013, s. 139 vd.  

247
 Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2012, s. 123, dn. 1; Bilgili/Demirkapı, s. 84; Bozer/Göle, 

Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2013, s. 48; Tekinalp, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar 

Hukuku İle Tek Kişi Ortaklığının Esasları, İstanbul, 2011, s. 5, N. 1-13. Yazara göre anonim ya da 

limited şirketin tek ortağı olan vakıf, tacir sıfatını alamaz. Ancak ortak ile ortaklığın malvarlıklarının 

karıştığı hallerde perde kaldırılacak olursa, vakıf hem sorumlu olur hem de ticari işletmenin vakıf 

tarafından işletildiği sonucuna varılabilir. Bu durumda vakıf, tacir sayılabilir.  
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olmanın hem nimetlerinden yararlanırlar hem de külfetlerine katlanırlar
248

. TTK. m. 

16/f.2’ye göre ise, gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere 

harcayan vakıflar, bir ticari işletmeyi ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku 

hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir 

sayılmazlar
249

. Bu durumda, kamuya yararlı vakıfların işlettiği ticari işletmeler, tüzel 

kişiliğe sahip olmamalarına rağmen tacir sıfatını haiz olurlar
250

.  

27.01.2013 tarihli ve 28541 sayılı RG.’de yayımlanan Ticaret Sicili 

Yönetmeliği m. 55’de, vakıflara ait ticari işletmelerin ticaret siciline tescil 

başvurusunda istenecek belgeler düzenlenmiştir. Aynı Yönetmelik m. 56’da, 

vakıflara ait ticari işletmelerde tescil edilecek olgular tespit edilmiştir. TSY. m. 

58’de, gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan 

vakıflara ait ticari işletmelerin tescil başvurusunda istenilecek belgeler düzenlenmiş, 

anılan Yönetmelik m. 59’da ise, m. 56’ya paralel bir şekilde tescili gereken hususlar 

düzenlenmiştir. 

Ticari işletme işletmek amacıyla vakıf kurulup kurulamayacağı hususu, VK. 

m. 26/f.1’den önce tartışmalıydı
251

. Ancak söz konusu hükümle birlikte, vakıfların 

ticari amaç güdemeyeceği, sadece vakfa gelir sağlamak için ticari işletme 

işletebilecekleri açıktır
252

. Oysa bir anonim ya da limited şirketin tek bir ortağı varsa 

                                                 
248

 Ülgen/Teoman/Helvacı/Kendigelen/Kaya/Nomer-Ertan, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2008, s. 

212. 

249
 Arkan, s. 123; Bilgili/Demirkapı, s. 85; Bozer/Göle, s. 48. 

250
 Anılan hükme paralel düzenleme, 6762 sayılı eTTK. m. 18’de yer almaktaydı. Bkz. 

Ülgen/Teoman/Helvacı/Kendigelen/Kaya/Nomer-Ertan, s. 217; Arkan, s. 122. 

251
 Dural/Öğüz, s. 342. 

252
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 364; Bilgili/Demirkapı, s. 84. 
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ve bu tek ortak da bir vakıfsa, Türk hukukunda düzenlenmemiş olan ancak Kara 

Avrupası’nda tanınan “işletmeci vakıf”a benzer bir yapı ortaya çıkmaktadır
253

. 

İşletmeci vakıf, ekonomik amaç izleyen ve ticari işletme işleten vakıf olup, TTK. m. 

338’in madde gerekçesinde, hukukumuzda bu çeşit vakıflara gereksinim duyulduğu 

belirtilmiştir
254

.  

Buna paralel olarak doktrinde, TMK. m. 101/f.4’teki yasak amaçlar arasında 

ekonomik amacın sayılmadığı ve dolayısıyla ticari işletme işletmek amacıyla vakıf 

kurulmasına olanak sağlanması gerektiği savunulmuştur
255

. Bu görüşte olan yazarlara 

göre, ülke ekonomisinin önde gelen sanayi kuruluşlarının ve markaların devamının 

                                                 
253

 Tekinalp, s. 5, N. 1-14; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 640, dn. 11. Yazarlar, “işletme vakıflar” ve 

“tacir vakıflar” terimlerinin literatürde kullanıldığını ifade etmektedir.  

254
 Tek ortaklı anonim ya da limited şirketlerin kurulmasına imkân tanıyan TTK. m. 338’in madde 

gerekçesinde; “…Batıda tek paysahipli anonim şirketler sadece bir limited şirket veya işletmeci vakıf 

tarafından oluşturulmaktadır. İşletmecilik yapan vakfın Türk Medenî Kanunda tanınmamış olması 

önemli bir eksikliktir. Ancak tek paysahipli veya ortaklı anonim ve limited şirketlerin, hukukumuzda 

da büyük gereksinimi duyulan işletmeci vakıfların yolunu açacağı ve Türk hukukunun bu suretle bir 

düzenlemeye kavuşacağı düşünülmektedir. Tek paysahibi veya ortağı bir işletmeci vakıf olan bir 

anonim veya limited şirket kurumsallaşmanın en uygun aracıdır. Başarılı ve yerleşik kimi aile 

şirketlerini tek kişilik anonim şirketin sunacağı olanaklarla dağılmaktan ve kaybolmaktan 

kurtulmaları bu örgütlenme şekliyle mümkün olabilecektir. Tek paysahipli veya ortaklı anonim ve 

limited şirketler bağlamında oluşacak öğretinin ve ilkesel yargı kararlarının Türk hukukuna katkıları 

bir süre sonra görülecektir…” ifadelerine yer verilmiştir. http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-

338/, ET.:26.09.2014. 

255
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 364; Güneri, s. 45. 

http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-338/
http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-338/
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sağlanması için ticari amaçla vakıf kurulabilmesi yönünde düzenleme yapılması 

gerekmektedir
256

.  

Ancak buna karşın doktrinde, tüzel kişiler hakkındaki sınırlı sayı ve tipe 

bağlılık ilkelerine vurgu yaparak, tarihten gelen sosyal işlevi sebebiyle, ticari işletme 

işletmek amacıyla vakıf kurulamayacağını savunan yazarlar da vardır
257

. 

 

§ 8. VAKIF ÇEŞİTLERİ 

Vakfın amacı, bir takım vakıflarda ayrıca bir önem arz etmektedir. Çünkü 

özel amaçlı vakıflar, diğer vakıflara nazaran farklı hükümlere tabi olabilmektedir. 

Amaçları bakımından özellik arz eden vakıflar; aile vakıfları, çalıştırılanlara ve 

işçilere yardım vakıfları ile kamuya yararlı vakıflardır. 

TMK.’da yer almayan, ancak VK. m. 2’de sayılan; mazbut, mülhak, cemaat 

ve esnaf vakıfları da Türk hukukunda yer alan vakıf çeşitleridir.  

Bu bölümde, her biri ayrı çalışma konusu olabilecek vakıf çeşitleri, konuyla 

ilgili olduğu ölçüde açıklanmıştır. 

 

                                                 
256

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 364. Yazarlar Almanya’daki düzenlemeleri örnek göstererek 

“Carl-Zeiss Vakfı”, “Robert Bosch Vakfı”, “Robert Krups Vakfı”, “ Klöckner Vakfı” gibi tamamen 

ticari işletme işletmek amacıyla kurulmuş ünlü vakıfları saymışlardır. Ayrıca yazarlar, İsviçre’de 2006 

yılı başından itibaren yatırımcı vakıfların, başlı başına bağımsız veya sermaye şirketlerine pay sahibi 

olarak katılan vakıflar şeklinde oluşturulduğunu aktarmışlardır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 364, dn. 1223; Ayrıca bkz. Arkan, s. 123, dn. 1; Güneri, s. 48-50. 

257
 Hatemi/Kalkan-Oğuztürk, s. 104, §11, N. 1; Dural/Öğüz, s. 342, dn. 430; Serozan, (Genel), s. 501, 

§2, N. 3-4. Yazar, anonim şirket gibi çalışan vakfı “devekuşu”na benzetmektedir. Ayrıca bkz 

Doğan/Narbay, İktisadî Amaçla Vakıf Kurulamaması Prensibi ve Vakfın İktisadî İşletme 

İşletmesi, AÜEHFD., 2000, C. IV, S. 1-2, s. 440, dn. 11. 
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I. AİLE VAKIFLARI 

Aile vakıfları, TMK. m. 372/f.1’de düzenlenmiştir. Bu vakıflar, kuruluş ve 

işleyiş bakımından TMK. m. 101 vd.’nda yer alan hükümlere tabidir
258

. Ancak aile 

vakıfları, amaç unsuru ve yararlananlar yönünden Medenî Kanuna tabi olan diğer 

vakıflardan ayrılmaktadır
259

. 

Bu vakıflarda, amaçta sınırlılık ilkesi vardır
260

. Esasen vakıflarda amaç 

serbestçe belirlenebilirken, aile vakıflarında amaç kanunda özel olarak belirtilmiştir. 

TMK. m. 372/f.1’e göre aile vakfı, aile bireylerinin eğitim ve öğrenimleri, donanım 

ve desteklenmeleri ve bunlara benzer amaçların gerektirdiği harcamaların yapılması 

için kurulabilir. Dolayısıyla başkaca bir amaçla aile vakfı kurulamaz
261

. Örneğin 

herhangi bir koşul aranmaksızın aile üyelerine irat bağlanması ya da vakfın 

gelirlerinin bir kısmının toplum çıkarlarına harcanması amaçlı bir aile vakfı 

kurulamaz
262

. 

Aile vakıflarında ayrıca, yararlananlarda sınırlılık ilkesi vardır
263

. Buna göre 

aile vakfından sadece aile bireyleri yararlanabilir
264

. Buradaki aile bireyleri deyimi 

                                                 
258

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 353. 

259
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 353, dn. 1198; Güneri, s. 140 vd. 

260
 Altaş, s. 94. Bundan maksat, özgülenen malların münhasıran aile fertlerinin şahsi ihtiyaçlarının 

karşılanması için vakfedilmesidir.  

261
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 354; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 112; Altaş, s. 94; Yarg. 6. HD., 

T:05.11.1971, 4579/4630 sayılı kararında, “Aile vakfıyla, aile fertlerine gelir temin edilmesi söz 

konusu olamaz. Bu itibarla vakfedenin ciddi bir vakıf kurma arzusunda bulunduğu düşünülemez.” 

hükmü kurulmuştur. Ballar, s. 596. 

262
 Dural/Öğüz/Gümüş, Türk Özel Hukuku C.3 (Aile Hukuku), İstanbul, 2010, s. 367, dn. 99-100. 

263
 Altaş, s. 94. 

264
 Güneri, s. 140. 



48 

 

geniş yorumlanmaktadır
265

. Buna göre, bütün kan ve kayın hısımları, evlatlık, eş ve 

gelecek nesiller bu kapsamdadır
266

. 

Hukukumuzda aile vakıflarının kurulmasına izin verilmiş olmakla birlikte, 

böyle bir vakfın, başkalarına geçmemek üzere aynı soydan gelenlere, kuşaktan 

kuşağa mal kalacak şekilde kurulması yasaktır
267

. Böyle bir özgüleme aile 

fideikomisidir
268

. Aile fideikomisi, bir kimsenin irade açıklamasıyla, malvarlığında 

bulunan bir malı, kendisinin öngördüğü intikal sırasına göre aileye özgülemesidir
269

. 

Burada söz konusu özgüleme, mallar üzerinde tasarrufta bulunulmasını yasaklayacak 

şekilde yapılmaktadır
270

. Hukukumuzda aile fideikomisi yasağı, TMK. m. 372/f.2’de 

                                                 
265

 Güneri, s. 140. 

266
 Güneri, s. 140. 

267
 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 642. 

268
 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 642, dn. 18; Yarg. 6. HD., T:23.05.1976, 1160/1977 sayılı 

kararında, “Tevfik İşsever evlad vakfının senedinde, vakfın gayesi olarak (iki ahşap evli, bahçeli yayla 

yurdunun satamamasının, evlad vakfı olarak tescili ile evladlarının intifa ve istifade etmeleri için vakıf 

yapılması gayesinden ibaret olup, vakfa tahsis edilen mallar icare verilerek gelirinden tahsilde 

bulunan erkek evlad’dan en büyük ikisine tahsis edilerek bu tahsis erkek evladının erkek evladı ve 

erkek evladı olarak devam edecek ve erkek evladın nesli tükendiğinde kız evladından gelen erkek 

evlada geçecektir.)… Kurulması istenilen vakıf eski hukukta yer alan bir zürriyet vakfı niteliğindedir. 

Bu şekilde bir vakfın kurulmasına Medeni Kanun hükümleri müsait bulunmamaktadır.” hükmü 

kurulmuştur. Ballar, s. 315-316. 

269
 Dural/Öğüz/Gümüş, s. 368. 

270
 Dural/Öğüz/Gümüş, s. 368; Umur, s. 520. 
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ifade edilmiştir
271

. Bu yasağın amacı, aile vakfı yoluyla miras hukukunun intikal 

kurallarının bertaraf edilmesini önlemektir
272

. 

Aile vakıfları, Medenî Kanuna tabi olan diğer vakıflar gibi TMK. m. 111 

uyarınca VGM.’nin ve üst kuruluşlarının denetimine tabidir
273

.  

 

II. ÇALIŞTIRILANLARA VE İŞÇİLERE YARDIM VAKIFLARI 

Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları, TTK. m. 522 (eTTK. m. 466) 

uyarınca kurulan vakıflardır. Bu vakıflar, TMK. m. 110 hükmüne de tabidir
274

. 

Bu vakıflar; evlenme, doğum, ölüm, malullük, hastalık, emeklilik veya 

kazalarda zarara uğrama hallerinde, çalıştırılanlara ve işçilere çeşitli yardımlarda 

                                                 
271

 Eski hukukta “zürriyet vakfı” adı verilen vakıflar bu nitelikte olup, Medenî Kanun bu çeşit 

vakıfların kurulmasını yasaklamıştır. Dalamanlı, s. 388; Güneri, s. 122; Akgündüz, s. 200 vd.  

272
 Dural/Öğüz/Gümüş, s. 368; AYM.’nin 17.06.2010 tarih ve E:2008/22, K:2010/82 sayılı kararında, 

“Eski hukukumuzda mülhak vakıflar, aile fertlerine nesilden nesile gelir dağıtılması amacına yönelik 

olarak kurulmuşlardır ki, batı hukukunda «aile fideikomisi» olarak adlandırılan ortaçağ kökenli bu 

sistem, miras hukuku anlayışıyla uyuşmayan yapısı sebebiyle çağdaş hukuk düzenlerince 

benimsenmemiş ve yasaklanmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir. 11.01.2011 tarihli ve 27812 sayılı 

RG.’de yayımlanan anılan karar için bkz.,  

http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/8bbc7740-f0d0-4e4b-84ff-

b128cc7862cd?excludeGerekce=False&wordsOnly=False), ET.:05.12.2014. 

273
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 672; Eski Medenî Kanunda 903 sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklikten önce, aile vakıfları tescile tabi ancak denetlemeden muaftı. Ancak 903 sayılı Kanundan 

sonra hem tescile hem de denetime tabi tutulmuşlardır. İşeri, s. 43; Altaş, s. 90; Öztan, (Tüzel Kişiler), 

s. 113. 

274
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 350. 

http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/8bbc7740-f0d0-4e4b-84ff-b128cc7862cd?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/8bbc7740-f0d0-4e4b-84ff-b128cc7862cd?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
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bulunmak amacıyla kurulur
275

. Bu vakıfların, yararlanacak kişilerin yiyecek, giyecek 

gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması da mümkündür
276

. Dolayısıyla bu çeşit vakıflar, 

çalışanların şirket içindeki çıkarlarının korunması yollarından biridir
277

. 

TTK. m. 522/f.1’e göre, anonim şirketlerin esas sözleşmesinde, ortaklıkta 

çalışan işçiler ve personel için yardım sandıkları veya diğer yardım teşkilatı 

kurulması ve bunların sürdürülmesi amacıyla yedek akçe ayrılması öngörülebilir
278

. 

TTK. m. 523/f.3’e göre ise, şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile, genel 

kurul, şirketin işçileri için yardım sandıkları ve diğer yardım örgütleri kurulması 

veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer yardım ve hayır amaçlarına 

hizmet etmek üzere, bilanço kârından yedek akçe ayırabilecektir
279

. TTK. m. 

522/f.2’ye göre, yardım amacına özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların 

şirketten ayrılması suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurulması zorunludur
280

. TTK. 

m. 522’ye göre ayrılan olağanüstü yedek akçenin, genel kurul kararıyla ayrıldıktan 

                                                 
275

 Güneri, s. 222; Özsunay, s. 370, dn. 43.  

276
 Güneri, s. 222. 

277
 Şehirali-Çelik (Kırca/Manavgat), Anonim Şirket Hukuku, C.1, Temel Kavram ve İlkeler, 

Kuruluş, Yönetim Kurulu, Ankara, 2013, s. 264. 

278
 Anılan hükme göre, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunundan farklı olarak, bu amacı taşıyan 

kamu tüzel kişilerine verilmek üzere de yedek akçe ayrılması mümkündür. Bkz. Şehirali-Çelik 

(Kırca/Manavgat), s. 264. 

279
 Şehirali-Çelik (Kırca/Manavgat), s. 264. 

280
 Şehirali-Çelik (Kırca/Manavgat), s. 264; Eski TTK. m. 468/f.2’e göre, yardım amacına özgülenen 

para ve diğer malların şirket mallarından ayrılarak, Medenî Kanun hükümlerine göre vakıf kurulması 

zorunluydu. Yeni TTK., kooperatif kurma imkânı da tanımıştır.   
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sonra bağımsız bir nitelik kazanacağı ve artık bu yedek akçe üzerinde şirket genel 

kurulunun tasarruf hakkı olmayacağı doktrinde ifade edilmiştir
281

.  

TTK. m. 610/f.1 hükmüne göre, anonim şirketlere ilişkin m. 514 ilâ 527 

hükümleri limited şirketlere de uygulanacağından, yedek akçelere ilişkin yukarıdaki 

açıklamalar limited şirketler hakkında da geçerlidir. 

Vakıf, bir alacağın özgülenmesi suretiyle kurulmuş ise, bu durumda ortaklık 

vakfa karşı borçlanmış olur
282

. Bu şekilde kurulacak çalıştırılanlara ve işçilere 

yardım vakıfları yararına, TMK. m. 110/f.3 hükmü ile bir sınırlama getirilmiştir
283

. 

Buna göre, çalıştırılanların ve işçilerin ödemelerini karşıladığı oranda vakfın 

malvarlığının işverene karşı bir alacaktan ibaret olmasına, bu alacağın teminat altına 

alınmış olması koşuluyla izin verilmiştir
284

. 

                                                 
281

 Eriş, Ticari İşletme ve Şirketler, C. III, Ankara, 2013, s. 3408. Ancak bunun aksi de 

savunulmaktadır. Aksi görüş için bkz., Tekinay (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar ve Kooperatif 

Hukuku, İstanbul, 2010, s. 721. 

282
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 350. 

283
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 350-351. 

284
 Kanunun aradığı teminat bir rehin olabileceği gibi, kefalet de olabilir. Doğan, s. 64, dn. 267; 

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 351, dn. 1192’de yer alan YHGK., T:06.06.2007, 4-328/329. 

Anılan kararda, “Davacı Vakfın Türk Ticaret Yasası’nın 468 ve 469/3 üncü maddeleri gereğince 

Medeni Yasa hükümlerine göre davalı Banka tarafından çalışanlarına yardım amacıyla kurulmuş bir 

vakıf olduğu anlaşılmaktadır. Bir vakfın varlığını sürdürebilmesi ve vakıf senedinde belirlenen 

amacını gerçekleştirebilmesi düzenli bir gelirinin bulunmasına bağlıdır. Bu gelir, vakfın kurucusu 

tarafından, kuruluş aşamasında belirlenip vakıf senedinde gösterilir. Vakıf Senedi’nin 32/b-3 üncü 

maddesinde belirtilen “Sandığın diğer-sosyal yardımlarla sağlık faslından yapacağı masraflarla, 

cenaze masrafları olarak ödediği meblağın toplamı kadar Bankaca yapılacak yardımlar” vakfın 

gelirleri arasında sayılmış ve Medeni Yasa’nın 101/2 nci maddesinde belirtildiği gibi ilerde 
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Sosyal Sigortalar Kanunu geçici m. 20’ye göre kurulan vakıfların da, Medenî 

Kanun hükümlerine tabi olduğu kabul edilmektedir
285

. 

TMK. m. 110’da belirtilen özelliklerine göre çalıştırılanlara ve işçilere yardım 

vakıfları iki gruba ayrılmaktadır
286

. Bu ayrımın esası, vakıftan yararlanan işçilerin 

aidat ödeyerek vakfın malvarlığına katkıda bulunup bulunmadıkları noktasındadır
287

. 

Bu açıdan anılan vakıflar, iki taraflı (katılmalı) ve tek taraflı çalıştırılanlara ve 

işçilere yardım vakıfları olarak gruplandırılmaktadır. 

TMK. m. 110/f.1’e göre her iki grupta da ortak olarak, vakfın yöneticileri, 

vakıftan yararlananlara, vakfın örgütü, işleyişi ve malî durumu hakkında gerekli 

bilgileri vermek zorundadır
288

. 

 

A. İki Taraflı (Katılmalı) Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları  

Bu vakıflarda, vakıftan yararlananların vakfa “ödenti” ödemesi söz 

konusudur
289

. Doktrinde, yararlananlar tarafından yapılan bu katkının  “aidat” olarak 

adlandırılması eleştirilmiştir
290

. Eleştirinin sebebi, “aidat” teriminin üyelik 

                                                                                                                                          
gerçekleşeceği anlaşılan her türlü gelir olarak vakfedilmiştir. Davalı tarafından vakfedilmiş olduğu 

halde Vakıf Senedinde yardım olarak nitelenen dava konusu ödeme, verilip verilmemesi davalının 

isteğine bağlı yardım biçiminde bir ödeme olmayıp Vakıf Senedinden doğan ve davalı tarafından 

yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Bu olgunun tersinin kabul edilmesi vakfedenin amacına 

aykırı olur ve vakfın varlık nedeni ortadan kalkar…” ifadelerine yer verilmiştir.  

285
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 352, dn. 1194. 

286
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 352. 

287
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 352; Güneri, s. 232. 

288
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 353; Güneri, s. 233. 

289
 Özsunay, s. 372; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 352; Güneri, s. 235. 

290
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 202-203. 
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karşılığında alınan katkıyı ifade etmesidir
291

. Oysa mal topluluğu olan vakıf, yapısı 

itibariyle üyeliğe uygun değildir
292

. Yararlananlarca yapılan katkıyı klasik vakıf 

anlayışı içinde tanımlayan yazarlara göre, söz konusu katkı, “üyelik borcu” değil, 

“vakıftan yararlanma şartı”dır
293

. 

Anılan görüşü destekler nitelikte olan Yarg. 18. HD., T:24.01.2003, 

E:2002/12271, K:2003/325 sayılı kararında, “TMK.’nın 110. maddesi kapsamına 

giren vakıfların varlıklarını ödenti veren çalıştırılanların ve işçilerin katkıları ile 

devam ettirdiklerinden, bu vakıflardan yararlananların yasanın 101. maddesinde 

yasaklanan anlamda üye olarak düşünülmemesi vakfın kuruluş amacına uygun 

düşecektir. Dava konusu vakıf senedi değişikliğinde düzenlenmiş bulunan üyelik, 

vakıftan yararlananlar şeklinde anlaşılmalıdır.” hükmü kurulmuştur
294

. 

                                                 
291

 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 202-203. 

292
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 202-203. 

293
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 203; Güneri, s. 239; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 115; İki taraflı 

çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları, vakıf tüzel kişiliğinin temel yasal niteliğine yabancı 

oldukları ve dernekleri çağrıştırdıkları gerekçesiyle eleştirilmiştir. Doktrinde, bu tür kuruluşlar için 

dernek veya kooperatif şeklindeki tüzel kişilik tiplerinin seçilmesinin daha isabetli olacağı ifade 

edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz., Akyıldız, Vakfın Kuruluşunda “Amaç” ve “Mal Varlığı” 

Denetimi ile “Vakıflarda Dernekleşme Eğilimi” Problemi, Vakıflar Dergisi, 1997, S. 26, s. 422. 

294
 Anılan karara, Danıştay 1. Dairesi’nin T:25.11.2005, E:2005/835, K:2005/1403 sayılı kararında yer 

verilmiştir. Danıştay’ın anılan kararı için bkz., (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı); Aynı yönde, 

Yarg. 18. HD., T:24.01.2003, E:2002/12271, K:2003/325. Ballar, s.272-273; TMK. m. 101/f.3’de yer 

alan, “Vakıflarda üyelik olmaz” hükmünün, AYM. tarafından iptal edilmesinden sonra bile doktrinde, 

anılan görüşün değişmediği gözlemlenmiştir. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 352.  



54 

 

Bu vakıflarda vakıftan yararlananlar, yaptıkları ödeme oranında yönetime 

katılırlar
295

. Bu oran, işçilerce ödenen “ödenti” toplamının, işverenin koymuş olduğu 

katılma payı toplamına olan oranına tekabül etmektedir
296

. Kanun koyucu bu çeşit 

vakıflarda, vakıftan yararlananlara bir takım önemli haklar tanımıştır
297

. Örneğin 

TMK m. 110/f.2’ye göre, vakfa ödenti veren çalıştırılanlar ve işçiler, temsilcilerini 

olabildiğince kendi aralarından seçerler. Ayrıca aynı maddenin dördüncü fıkrasına 

göre, vakfın edimlerini dava yoluyla talep etme hakkına sahiptirler. 

 

B. Tek Taraflı Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları 

Bu vakıflar, sadece vakfedenin vakfa özgülediği fonlardan oluşur
298

. Vakıftan 

yararlanan işçi veya personel, vakfın malvarlığına herhangi bir para ödeyerek katkıda 

bulunmaz. 

Bu vakıflarda kural olarak, işçi veya personel, vakfın yönetimine 

katılamaz
299

. Ayrıca TMK. m. 110/f.4’e göre, vakfın edimlerini dava edebilme 

hakları da bulunmamaktadır. Ancak vakıf senedinde aksi düzenlemeler yapılabilir
300

. 

 

 

                                                 
295

 Bu vakıflarda, vakıftan yararlananların yönetime katılması, derneklerdeki en üst karar organı olan 

genel kurulu çağrıştırmaktadır.  Bu sebeple anılan vakıfların, mal topluluğu ile kişi topluluğu arasında 

karma bir nitelik gösterdiği hakkında bkz., Akünal, s. 124, dn. 18.  

296
 Akünal, s. 125; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 352; Güneri, s. 235. 

297
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 352. 

298
 Güneri, s. 232; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 114.  

299
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 353. 

300
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 353; Güneri, s. 234. 
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III. KAMUYA YARARLI VAKIFLAR 

Kamuya yararlı vakıf kavramı, 903 sayılı Kanunla mevzuata girmiş; ancak 

kavram tanımlanmamıştır
301

. Söz konusu kavram, vergi muafiyeti tanınmış vakıfları 

ifade etmek için kullanılmaktadır
302

. 

30.07.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun m. 20/f.1’e göre, gelirlerinin 

en az üçte ikisini nev’i itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri 

içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek 

üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca 

vergi muafiyeti tanınabilir. Anılan maddenin ikinci fıkrasına göre, bunların vergi 

muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin usul ve esaslar 

Maliye Bakanlığınca belirlenecektir. Maliye Bakanlığı, 11.04.2012 tarihli ve 28261 

sayılı RG.’de yayımlanan 1 Seri No’lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması 

Hakkında Genel Tebliğ ile bu belirlemeyi yapmıştır
303

. Buna göre vergi muafiyeti 

tanınması aşağıdaki şartlarda mümkündür: 

“1- Sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve 

çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmesi ve 

bu faaliyetlerinin kamuya açık ve Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak 

düzeyde olması
304

, 

                                                 
301

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 347; Akünal, s. 120; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 117. 

302
 Akünal, s. 120; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 347. 

303
 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=voFbZGaqGxh3zvmy&type=teblig, 

ET.:11.09.2014.  

304
 Örnek olarak, 30.01.2012 tarihli ve 2012/2774 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti 

tanınan Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfının amacı, vakıf senedinde, “Genel olarak, 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=voFbZGaqGxh3zvmy&type=teblig
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2- Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaç edinmemesi, 

3- Kuruldukları tarihten itibaren en az bir yıl süreyle faaliyette bulunmuş 

olması (gelir getirici mal varlığı ve yıllık gelir tutarları, başvurunun yapıldığı yıl için 

geçerli olan hadlerin iki katını aşan vakıfların, faaliyet süresinin altı ay olması 

yeterli olup, vakfın diğer şartları da taşıması), 

4- Bilanço esasına göre defter tutması, 

5- Vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte gelir getirici mal varlığı ve 

yıllık gelir tutarı asgari ölçülerin üzerinde olması, 

6- Elde ettiği brüt gelirin en az üçte ikisinin vakfın amaçlarına 

harcanacağının vakıf resmi senedinde yazılı olması ve son bir yılda veya son iki yılın 

ortalaması bazında bu koşullara uyulması (Devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin 

devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıfların ise yıllık 

brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün, üniversitede sunulan eğitim kalitesinin 

yükseltilmesine matuf yapılacak fiziki ve teknik yatırımlar ile üniversitede görevli 

eğitim görevlilerine harcanması), 

                                                                                                                                          
vakfın bütün gelirleri; kültür ve teknik, toplumsal hayat, ekonomik ve sosyal yardım alanlarında kamu 

yararına olmak üzere, ölçüsüne ve usulüne uygun biçimde sarf edilir.” şeklinde belirlenmiştir. Vakıf 

senedi için bkz., http://www.tekdav.org.tr/TR/belge/1-2/vakif-senedi.html, ET.:11.09.2014. 

12.08.1993 tarihli ve 93/4805 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınan Boğaziçi 

Üniversitesi Vakfının amaçlarından bir tanesi, vakıf senedinde, “Türkiye’nin iktisadi, sosyal, kültürel, 

teknolojik, öğretim ve eğitim hayatını, çevrenin bu konularla ilgili gereksinimlerini konu alan 

araştırma ve incelemeler ile uygulamalara gerekli gördüğü desteği sağlamak, bunlar için yurtiçi ve 

yurtdışı girişim ve ortak çalışma olanakları hazırlamak.” olarak belirlenmiştir. Vakıf senedi için bkz., 

http://www.buvak.org.tr/index.php?sayfa=19, ET.:05.12.2014. 

http://www.tekdav.org.tr/TR/belge/1-2/vakif-senedi.html
http://www.buvak.org.tr/index.php?sayfa=19
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7- Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak inceleme sonucunda 

vergi muafiyeti verilmesi yönünde olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir
305

.” 

Eski Medenî Kanunun 903 sayılı Kanunla değiştirilmiş 453. maddesinde, 

kamuya yararlı vakıf kurulması için mahfuz hisselerde (saklı paylarda) indirim 

yapılması imkânı tanınmıştı
306

. Ancak TMK.’da bu hükme yer verilmemiştir. Bu tür 

vakıflar için miras hukuku bakımından sağlanan tek ayrıcalık, TMK. m. 570/f.2’ye 

göre, kamuya yararlı vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarrufların ve sağlararası 

kazandırmaların en son sırada tenkis edilmesidir
307

. 

TMK. m. 117/f.3 hükmü ile, kamuya yararlı vakıflar hakkında uygulanacak 

özel hükümler saklı tutulmuştur. Özel hükümlere örnek olarak, 2860 sayılı Yardım 

Toplama Kanunu m. 6 gösterilebilir
308

. Buna göre, kamuya yararlı dernek ve 

vakıflar, izin almadan yardım toplama olanağına sahiptir.   

 

IV. DİĞER VAKIFLAR 

20.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile eski ve yeni vakıflar tek 

bir Kanunda toplanmıştır. 5737 sayılı Kanunun, 2762 sayılı Kanundan önemli bir 

                                                 
305

 Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların listesi için bkz., 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=406, ET.:11.09.2014. 

306
 İşeri, s. 46; Özsunay, s. 378. 

307
 İşeri, s. 46; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 350; İmre/Erman, s. 274; Kılıçoğlu, s. 204; 

İnan/Ertaş/Albaş, s. 407. Ancak mirasbırakanın, tenkisin nasıl yapılacağına dair ayrı bir düzenlemesi 

varsa, bunun uygulanması gerekir.  

308
 Aykul, s. 125. 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=406
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farkı; yeni Kanunun, Medenî Kanun hükümlerine tabi olan vakıflar hakkında bir 

takım hükümler öngörmesidir
309

.  

TMK.’da yer almayan, ancak VK. m. 2’de sayılan; mazbut, mülhak, cemaat 

ve esnaf vakıflarına, yeni vakıflardan ayırt edebilme açısından kısaca değinilmiştir. 

 

A. Mazbut Vakıflar 

5737 sayılı Kanun m. 3’deki tanıma göre mazbut vakıf, “Bu Kanun uyarınca 

Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk 

Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar 

Kanunu gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıfları,” ifade 

etmektedir. Mazbut vakıfların ayrı ayrı tüzel kişilikleri yoktur
310

. Bunlar bir kül 

halinde (toptan)  tüzel kişiliğe sahiptir
311

. VK. m. 6/f.1’e göre mazbut vakıflar, Genel 

Müdürlük tarafından yönetilir ve temsil edilir. Anılan Kanun m. 7/f.2’ye göre de, bu 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mazbut vakıflar arasına alınan vakıflarla, bu 

Kanuna göre mazbut vakıflar arasına alınan vakıflara bir daha yönetici seçimi ve 

ataması yapılamaz. 

 

B. Mülhak Vakıflar 

5737 sayılı Kanun m. 3’deki tanıma göre mülhak vakıf, “Mülga 743 sayılı 

Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi 

vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş” olan vakıfları ifade etmektedir. 

                                                 
309

 Çağatay, Geçmişten Günümüze Azınlık Vakıflarının Mal Edinmeleri Sorunu, TBB. Dergisi, 

2011, S. 96, s. 113. 

310
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 354. 

311
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 354; Saymen, s. 396. 
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Mazbut vakıfların aksine mülhak vakıflar, ayrı ayrı tüzel kişiliğe sahiptir
312

. Mülhak 

vakıflar, VK. m. 6/f.2 uyarınca, Anayasaya aykırılık teşkil etmeyen vakfiye şartlarına 

göre, Meclis tarafından atanacak yöneticiler eliyle yönetilir ve temsil edilir
313

. Ancak 

anılan Kanun m. 7/f.1’e göre, on yıl süreyle yönetici atanamayan veya yönetim 

organı oluşturulamayan mülhak vakıfların, mahkeme kararı sonucunda, Genel 

Müdürlükçe yönetilmesi ve temsil edilmesi söz konusu olacaktır. 

Kanaatimizce, bu çeşit vakıflarda konumuz açısından önemli olan husus, 

mülhak vakıfların aile vakıflarına dönüşmesine imkân veren hükümdür. VK. geçici 

m. 6’ya göre, mülhak vakıfların vakfiyelerinde, intifa hakları hayır şartlarından fazla 

olanlar, TMK.’nın 372. maddesinde belirtilen aile vakfına dönüştürülebilir
314

. Bunun 

için vakıf yöneticisi ve ilgililerin istemleri gerekir. Ayrıca, Vakıflar Meclisinin kararı 

da alınmalıdır. Nihai karar ise, başvurulacak mahkeme tarafından verilecektir.  

 

C. Cemaat Vakıfları 

5737 sayılı Kanun m. 3’deki tanıma göre cemaat vakıfları, “Vakfiyeleri olup 

olmadığına bakılmaksızın 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tüzel kişilik 

kazanmış, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye’deki gayrimüslim 

                                                 
312

 Çağatay, s. 112. 

313
 Adı geçen Meclis, VK. m. 41 vd.’nda düzenlenen, VGM.’nin en üst seviyedeki karar organı olan 

Vakıflar Meclisidir. Anılan hükme göre Meclis; Genel Müdür, üç Genel Müdür yardımcısı ve I. 

Hukuk Müşaviri olmak üzere beş üye, vakıf konusunda bilgi ve deneyim sahibi yükseköğrenim 

mezunları arasından Başbakanın teklifi üzerine ortak kararname ile atanacak beş üye, yeni vakıflarca 

seçilecek üç üye, mülhak ve cemaat vakıflarınca seçilecek birer üye olmak üzere toplam onbeş üyeden 

oluşur.  

314
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 356. 
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cemaatlere ait vakıfları” ifade etmektedir. Bu vakıflar, cemaat tarafından veya 

cemaat arasından seçilen kişi ya da heyetlerce yönetilmektedir
315

. Ayrıca cemaat 

vakıflarının tüzel kişilikleri de vardır
316

. 

Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Antlaşması’nın 42. maddesinin üçüncü 

fıkrasıyla, gayrimüslim azınlıklara ait vakıf niteliğindeki kilise, havra, mezarlık, 

hastane gibi dini ve hayri kurumların Türk Hükümetinin tam bir koruma garantisi 

altında olduğunu yükümlenmiştir
317

. Dolayısıyla cemaat vakıflarının hukuki 

dayanağı, Türkiye’nin Lozan Antlaşması’nda yer alan taahhüdüdür
318

. Bu kapsamda 

cemaat vakıfları, TMK. m. 101/f.3’de yer alan, belli bir ırk ve cemaat mensuplarını 

desteklemek amacıyla vakıf kurulamaması kuralının istisnasını teşkil etmektedir
319

. 

Medenî Kanunun kabulü ile birlikte belli bir cemaati desteklemek amacıyla vakıf 

kurulması yasaklandığından, yeni bir cemaat vakfı kurulması hukuken mümkün 

değildir
320

. 

Cemaat vakıfları hakkında ilk defa, eVK.’da, cemaatlere mahsus vakıflar adı 

altında düzenleme yapılmıştır
321

. 2762 sayılı Kanunun ilk halinde mülhak vakıf 

                                                 
315

 Çağatay, s. 113. 

316
 Çağatay, s. 113; Ekşi, Yargıtay, Danıştay ve AİHM Kararları Işığında Cemaat Vakıflarının 

Mülkiyet Sorunu, İstanbul, 2011, s. 43. 

317
 Şimşek, s. 32; Ekşi, s. 35. 

318
 Çağatay, s. 117. 

319
 Çağatay, s. 117. 

320
 Danıştay 10. Dairesi’nin 15.11.2005 tarihli kararında, “…bir vakfın 2762 sayılı Kanunda 

öngörülen cemaat vakfı statüsünde kabul edilebilmesi için Kanunu Medenînin yürürlüğe girdiği 

04.10.1926 tarihinden önce vücud bulmuş olması gerektiği konusunda duraksama yoktur.” ifadelerine 

yer verilmiştir. Ekşi, s. 20, dn. 79. 

321
 Çağatay, s. 113; Dalamanlı, s. 57. 
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olarak kabul edilen cemaat vakıfları, 1949 yılında yapılan 5404 sayılı Kanun 

değişikliğiyle mülhak vakıflar statüsünden çıkarılmıştır
322

. 

Cemaat vakıflarının büyük çoğunluğu Osmanlı padişahlarından aldıkları 

fermanlara dayalı olarak kurulmuşlardır
323

. Medenî Kanun hükümlerine göre kurulan 

vakıflardan farklı olarak, cemaat vakıflarının çoğunluğunun vakıf senedi bu-

lunmamaktadır
324

. 1936 yılında eVK.’nın geçici maddesi ile, cemaat vakıflarını idare 

eden kişilerden, vakfın tüm mallarının, gelirlerinin ve bunları sarf ettikleri yerlerin 

birer beyanname ile Vakıflar İdaresine bildirilmesi istenilmiştir
325

. Cemaat 

Vakıflarının çoğunluğunun vakfiyeleri (vakıf senetleri) olmadığından bunların 

vermiş olduğu 1936 tarihli beyannameler, vakıf senedi olarak kabul edilmiştir
326

. 

Hukukumuzda cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinimleri birçok ihtilafa yol 

açmıştır. Cemaat vakıfları, 1970’li yıllara kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadan 

taşınmaz mal edinmişlerdir
327

. Ancak YHGK., T:08.05.1974, E:1971/2-820, 

                                                 
322

 Çağatay, s. 114; Ekşi, s. 57; Alkan, Azınlık Vakıfları (Tarihî Arkaplanı, Hukukî Yapısı ve İç 

Analizi), http://ataum.gazi.edu.tr/posts/view/title/azinlik-vakiflari-(tarihi-arkaplani,-hukuki-yapisi-ve-

ic-analizi)-51354, ET.: 08.05.2015, s. 100. 

323
 Çağatay, s. 115; Ekşi, s. 20; Osmanlı hukuk sisteminde 1912 yılına kadar vakıflara tüzel kişilik 

tanınmamıştır. Dolayısıyla cemaat vakıfları, Osmanlı’nın son döneminde çıkarılan kanunlara kadar, 

tüzel kişi olarak kurulmamışlardır. Osmanlı Devleti’nde vakıflara, 1912 yılında çıkarılan “Eşhas-ı 

Hükmiyenin Emvali Gayrimenkuleye Tasarrufu Hakkında Kanun”la tüzel kişilik kazandırılmıştır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz., Şimşek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Cemaat 

Vakıflarının Taşınmaz Edinimi, TBB. Dergisi, 2010, S. 88, s. 30. 

324
Çağatay, s. 115. 

325
 Çağatay, s. 116. 

326
 Çağatay, s. 116; Alkan, s. 99. 

327
 Alkan, s. 100. 

http://ataum.gazi.edu.tr/posts/view/title/azinlik-vakiflari-(tarihi-arkaplani,-hukuki-yapisi-ve-ic-analizi)-51354
http://ataum.gazi.edu.tr/posts/view/title/azinlik-vakiflari-(tarihi-arkaplani,-hukuki-yapisi-ve-ic-analizi)-51354
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K:1974/505 sayılı kararı ile, “azınlık tüzelkişiliklerinin vasiyet yoluyla da olsa 

taşınmaz mal edinemeyecekleri”ne karar verilmiştir
328

. Dolayısıyla bu tarihten sonra 

cemaat vakıfları, 1936 Beyannamesiyle oluşan statülerini korumuş, ancak yeni 

taşınmaz mal edinememişlerdir
329

. 

Cemaat vakıflarının mal edinmesi konusundaki son düzenlemeler, Avrupa 

Birliği uyum yasaları çerçevesinde yapılmıştır
330

. Nitekim 03.08.2002 tarihli ve 4771 

sayılı Kanun m. 4 ile cemaat vakıflarının, vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın, 

Bakanlar Kurulunun izniyle dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlardaki 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinip, bunlar üzerinde tasarrufta 

bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır
331

. 2008 yılında yürürlüğe giren VK. ile bu 

izin koşulu da kaldırılarak, diğer Türk vatandaşları ile aynı uygulamaya tâbi hâle 

gelmişlerdir
332

. 

                                                 
328

 Anılan kararda, 1912 tarihli “Eşhas-ı Hükmiyenin Emvali Gayrimenkuleye Tasarrufu Hakkında 

Kanun”a göre, Türk olmayanların kurduğu tüzel kişilerin taşınmaz mal edinmelerinin yasaklandığı 

belirtilmiştir. Ayrıca 2644 sayılı Tapu Kanunu m. 35 ile, kanuni hükümler yerinde kalmak ve 

karşılıklı olmak şartıyla yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de satın alma veya miras yoluyla taşınmaz 

mal edinmeleri mümkün kılınmış olduğu halde, tüzel kişilerin bundan yoksun bırakıldıkları ifade 

edilmiştir. (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı); Aynı yönde karar için bkz. Yarg. 2. HD., 

T:20.05.2002, 5771-6793.  Gençcan, s. 1456; Dalamanlı, s. 57; 1974 tarihli Yargıtay kararı sonrasında 

cemaat vakıflarınca 1936-1974 yılları arası bağış, vasiyet ve satın alma yoluyla edinilen taşınmazlar 

eski maliklerine iade edilmiştir. Ayrıca bu malların bir kısmı; Hazine, VGM. veya üçüncü şahıslara 

geçmiştir. Bkz. http://www.vgm.gov.tr/sayfa.aspx?Id=38, ET.:10.12.2014.  

329
 Alkan, s. 101. 

330
 Alkan, s. 101; Ekşi, s. 77. 

331
 Alkan, s. 101; Ekşi, s. 77. 

332
 Alkan, s. 102. 

http://www.vgm.gov.tr/sayfa.aspx?Id=38
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Ayrıca VK. ile, 1936 beyannamelerinde kayıtlı olup, cemaat vakıflarının 

halen tasarruflarında bulunan nam-ı müstear veya nam-ı mevhumlar adına kayıtlı 

taşınmazlar ile mal edinememe gerekçesi ile Hazine ile VGM.’ye geçen 

taşınmazların vakıflarına iadesi öngörülmüştür
333

. 5737 sayılı Kanuna 27.08.2011 

tarihinde eklenen geçici 11. madde ile de anılan taşınmazların iadesi ile ilgili 

açıklayıcı düzenlemeler yapılmıştır. 

 

D. Esnaf Vakıfları 

5737 sayılı Kanun m. 3’e göre esnaf vakfı, “2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 

yürürlüğünden önce kurulmuş ve esnafın seçtiği yönetim kurulu tarafından yönetilen 

vakıfları” ifade etmektedir. 2762 sayılı Kanunun ilk halinde mülhak vakıf olarak 

kabul edilen esnaf vakıfları, 1949 yılında yapılan 5404 sayılı Kanun değişikliğiyle 

mülhak vakıflar statüsünden çıkarılmıştır
334

. Ancak VK. m. 6/f.4’e göre esnaf 

vakıfları, mülhak vakıfların tabi olduğu hükümlere tabidir. Anılan hükme göre bu 

vakıflar, esnafın seçtiği yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. 

 

 

 

                                                 
333

 Osmanlı Döneminde cemaat vakıfları, tüzel kişiliğe sahip olamamaları ve “cemaatlerin kilise, 

manastır ve İncil hakkında vakıf kuramayacakları” kuralı nedeni ile taşınmazlarını, güvendikleri 

gerçek kişiler veya bir kişi olarak artık mevcut olmayan (mevhum) tarihi ya da dini kişiler adına 

kaydettirmek zorunda kalmışlardır. Cemaat vakıflarının tasarrufunda bulunan taşınmazların tapuda 

adlarına kaydedildikleri gerçek kişilere “nam-ı müstear”, artık hayatta olmayan (Bakire Meryem gibi) 

tarihi ve dini kişilere ise “nam-ı mevhum” denilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz., Şimşek, s. 30. 

334
 Çağatay, s. 114; Alkan, s. 100. 
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§ 9. VAKIFTA MAL UNSURU 

I. BİR MALIN ÖZGÜLENMESİ ZORUNLULUĞU 

Bir malın belirli bir amaca özgülenmesi vakfın zorunlu unsurudur
335

. Esasen 

vakfın amacı, vakfın diğer bütün unsurlarını şekillendirir
336

. Ancak amaç unsuru, 

dernekler, şirketler gibi diğer tüzel kişilerde de mevcuttur. Dolayısıyla vakfın ayırt 

edici unsuru, malları amaca bağlayan bağdır
337

. Medenî Kanunun deyimiyle 

“özgüleme” olarak ifade edilebilecek bu bağ, belirli bir amaca hizmet edecek 

malların, vakfedenin malvarlığından ayrılmasını ifade eder
338

. 

TMK. m. 101/f.2’e göre, bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da 

gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar 

vakfedilebilir. Kanun, ekonomik değeri olan tüm hakların özgülenebileceğini 

belirtmek suretiyle, kapsamı son derece genişletmiştir
339

. Dolayısıyla en geniş 

anlamda mal kavramına dahil olan şeyler, vakfın amacına özgülenebilir
340

. Örnek 

olarak, taşınır ve taşınmaz mallar, para, menkul kıymetler (hisse senetleri, tahviller), 

bir işletme, bir terekedeki hisse, sınırlı ayni haklar, mülkiyet hakkı, alacak hakkı, 

fikri ve sınaî haklar vakfa özgülenebilir
341

. 

                                                 
335

 İşeri, s. 51; Serozan, (Genel), s. 513, §6, N. 1; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 358. 

336
 İşeri, s. 51. 

337
 İşeri, s. 51. 

338
 İşeri, s. 52; Serozan, (Genel), s. 515, §6, N. 8. 

339
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 669; Dural/Öğüz, s. 337. 

340
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 359. 

341
 Akünal, s. 118, dn. 4’deki kararlar; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 669; Dural/Öğüz, s. 337, 

dn. 409. 
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Kanunun anılan maddesinde, bir malvarlığının gerçekleşeceği anlaşılan her 

türlü gelirinin de vakfa özgülenebileceği belirtilmiştir
342

. Buna göre, henüz 

gerçekleşmemiş fakat gerçekleşeceği kesinlikle kabul edilebilecek olan kâr payı, 

temettü ve faiz gibi gelirlerin birikmesini beklemeden vakıf kurmak mümkündür
343

. 

Ancak gerçekleşeceği kesin olmayan gelirlerin vakfa özgülenmesi mümkün 

değildir
344

. Örneğin vakfeden, mirasçısı olacağı kişinin ölümünde elde edeceğini 

düşündüğü miras payını vakfa özgüleyemez
345

. Çünkü bu durumda, gerçekleşeceği 

kesinlikle kabul edilebilecek bir gelir söz konusu değildir
346

. 

 

II. ÖZGÜLENEN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AMACI 

GERÇEKLEŞTİRMEYE YETERLİ OLMAMASI 

VK. m. 5/f.2’ye göre, yeni vakıfların kuruluşunda, amaçlarına göre 

özgülenecek asgarî mal varlığı her yıl Meclisçe belirlenecektir
347

. 

Özgülenen malların, vakfın amacına uygun bir faaliyet gösterilmesine 

elverişli olmadığı, başlangıçta açıkça anlaşılabiliyorsa, bu durumda amaca 

                                                 
342

 Dural/Öğüz, s. 337. 

343
 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 639; İşeri, s. 63, dn. 60. 

344
 Dural/Öğüz, s. 337. 

345
 İşeri, s. 68, dn. 77; Dural/Öğüz, s. 337, dn. 411. Bu durumda vakfın sicile tescili talebi 

reddedilmelidir.  

346
 İşeri, s. 68, dn. 77; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 359, dn. 1209. 

347
 Adı geçen Meclis, Vakıflar Meclisidir. Yeni vakıfların asgarî kuruluş malvarlığı limiti, 2015 yılı 

için 55.000 TL. olarak belirlenmiştir. http://www.vgm.gov.tr/haberdetay.aspx?Id=10098, 

ET.:31.12.2014. 

http://www.vgm.gov.tr/haberdetay.aspx?Id=10098
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özgülenecek bir mal unsurunun bulunmadığı kabul edilmelidir
348

. Yarg. 18. HD., 

T:31.10.2011, E:2011/7106, K:2011/10971 sayılı kararında, “...tescili istenen vakıf 

senedinin incelenmesinden; vakfa tahsis edilen Ortahisar Mahallesi Pertev Paşa 

Konağı'nın mülkiyetinin kuruculara ait olup olmadığı tespit edilmeden ve bu parselin 

tapu kaydı (maliki, mevkii, bulunduğu il-ilçe, ada ve parsel numaraları) getirtilip 

taşınmazın değerinin vakfın amacını gerçekleştirmeye yeterli olup olmadığı 

                                                 
348

 İşeri, s. 58, dn. 38; Yarg. 18. HD., T:17.01.2011, E:2010/13533, K:2011/6 sayılı kararında, 

vakfedilen malın, amacın gerçekleştirilmesine en azından başlangıcı itibarıyla yeterli olması 

aranmıştır. Somut olayda, tesciline karar verilen vakfa sadece 50.000,00 TL. özgülenmiştir.  Yüksek 

Mahkeme, vakfa özgülenen bu paranın, vakıf senedinde oldukça kapsamlı olarak düzenlenen amaç ve 

faaliyetlere yeterli olmayacağına hükmetmiştir. Bu sebeple vakfın tescili yönünde hüküm kuran Yerel 

Mahkeme kararı bozulmuştur. Ayrıca Yarg. 18. HD., T:29.11.2011, E:2011/9711, K:2011/12238 

sayılı kararında, “…Vakfın, senedinde öngörülen amaçları itibariyle tescil edilir edilmez bazı 

harcamalara ihtiyacı olduğu gözönüne alınarak herhangi bir gelir getirdiği iddia ve tespit edilmeyen 

bir taşınmazın özgülenmesiyle yetinilerek tescil kararı verilmesi doğru değildir. TMK.’nın 101 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasına göre; vakıf, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve 

sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluğu olduğundan, bu malların 

yeterli bir geliri olması ya da harcamaya hazır nakit varlığının bulunması gerekir. Aksi halde, vakfın 

henüz doğmadan atıl duruma düşmesi kaçınılmaz olacaktır. Vakfın amaç ve faaliyetleriyle ilgili 

senedinin 4 üncü maddesinde, sözü edilen faaliyetler bugünkü rayiçlerle büyük meblağların sarfını 

gerektirecek niteliktedir. O nedenle; mahkemece, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 4 üncü maddesinin 

2 nci fıkrasına göre Vakıflar Meclisince belirlenen miktar da dikkate alınıp tescili istenilen vakfa 

yukarıda belirtildiği şekilde en azından başlangıç için yeterli olabilecek para ve malın miktarı 

belirlenip, bunun da vakfa özgülenmesi yönünden davacı tarafa süre verilip hasıl olacak sonuca göre 

karar verilmesi gerekirken, bu husus dikkate alınmadan tescile karar verilmesi doğru görülmemiştir.” 

hükmü kurulmuştur. Aynı yönde, Yarg. 18. HD., T:21.11.2011, E:2011/8313, K:2011/11752. (Corpus 

Mevzuat ve İçtihat Programı).  
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belirlenmeden, ayrıca başlangıçta vakfın faaliyetleri için gerekli bulunan uygun 

miktarda bir nakit de özgülenmeden vakfın tesciline karar verilmesi doğru 

görülmemiştir.” hükmü kurulmuştur
349

. 

Vakfedenin sağlığında hüküm ifade edecek vakıflarda, malvarlığı amacı 

gerçekleştirmeye yetersiz ise, mahkemece tescil başvurusu reddedilecektir
350

. Bu 

durumda vakıf, malları kazanamayacağından vakfedenin malvarlığında bir değişiklik 

de meydana gelmez
351

. 

Vakfedenin ölümünden sonra hüküm ifade edecek vakıflarda ise, TMK. m. 

107/f.3 hükmü ile farklı bir kural benimsenmiştir
352

. Anılan hükme göre, ölüme bağlı 

tasarrufla kurulan vakıflarda özgülenen malvarlığı amacı gerçekleştirmeye yetersiz 

ise, bu mal ve haklar, denetim makamının görüşü alınarak hâkim tarafından benzer 

amaçlı bir vakfa özgülenir. Ancak bunun için vakfeden, aksine bir irade 

açıklamasında bulunmamış olmalıdır
353

. Eğer ölüme bağlı tasarrufta, vakfın tüzel 

kişilik kazanamaması halinde malların ne olacağı hakkında bir hüküm varsa, bu 

hüküm uygulanır. 

 

 

 

                                                 
349

 (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

350
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 360. 

351
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 360. 

352
 Doktrinde, vakfedenin sağlığında hüküm ifade edecek vakıflar hakkında açık boşluk olduğunu, bu 

boşluğun, ölüme bağlı tasarruflara ilişkin düzenleme uygulanmak suretiyle doldurulması gerektiğini 

savunan yazarlar vardır. Dural/Öğüz, s. 339.  

353
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 360, dn. 1213. 
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III. ÖZGÜLENEBİLECEK MALLARIN ÇEŞİTLERİ 

A- Taşınır ve Taşınmaz Mallar 

Vakfın amacına özgülenen mal, Osmanlı hukukundan farklı olarak, taşınmaz 

olabileceği gibi taşınır da olabilir
354

. Taşınır veya taşınmaz malların vakfa 

özgülenmesi halinde, bütünleyici parçalar da özgülemeye dâhil olur
355

. Eklentilerin 

özgülemeye dâhil olması için ise, vakıf senedinde aksinin belirtilmemiş olması 

gerekir
356

.  

Üzerinde sınırlı ayni hak (rehin hakkı, geçit irtifakı gibi) bulunan taşınır ya da 

taşınmaz mallar, ancak bu hakkın, vakfın amacını gerçekleştirmesine engel olmaması 

halinde vakfa özgülenebilir
357

. 

Tapusuz taşınmazların vakfa özgülenip özgülenemeyeceği tartışmalıdır. Bize 

göre, ancak tapuya kayıtlı olan taşınmazlar vakfa özgülenebilir. Bunun gerekçesi, 

                                                 
354

 Saymen, s. 373; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 118; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 639, dn. 9; 

Velidedeoğlu, s. 311; Doğan, s. 60; Özsunay, s. 396.  

355
 Özsunay, s. 396; TMK. m. 684/f.2’ye göre bütünleyici parça, yerel âdetlere göre asıl şeyin temel 

unsurudur. Asıl şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan 

ayrılmasına olanak bulunmaz. Bir şeye malik olan kimse, başka bir koşula bağlı olmaksızın o şeyin 

bütünleyici parçalarına da malik olur. Ayrıntılı bilgi için bkz., Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, Eşya 

Hukuku, İstanbul, 2013, s. 290 vd., N. 1157 vd.; Akipek/Akıntürk, Eşya Hukuku, İstanbul, 2009, s. 

50 vd.; Aybay/Hatemi, Eşya Hukuku, İstanbul, 2010, s. 17 vd., §1, N. 22-29. 

356
 Özsunay, s. 396; İşeri, s. 63, dn. 62; TMK. m. 686/f.2’ye göre eklenti, asıl şey malikinin 

anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl 

şeye sürekli olarak özgülenen taşınır maldır. Eklenti, asıl şeye birleştirme, takma veya başka bir 

biçimde bağlı kılınır. Bir şeye ilişkin tasarruflar, ancak aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar. 

Bkz. Aybay/Hatemi, s. 17 vd., §1, N. 35-42; Sirmen, Eşya Hukuku, Ankara, 2013, s. 27.  

357
 İşeri, s. 63; Ballar, s. 267. 
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tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde, tapuda devir işleminin 

yapılamamasıdır
358

. Ayrıca TMK. m. 105/f.2 ve VY. m. 12/f.1’e göre, vakfın 

tesciline karar veren mahkeme, vakfa özgülenen taşınmaz malın vakıf adına tescil 

edilmesini tapu idaresine bildirecektir. Dolayısıyla sadece tapulu taşınmazların vakfa 

özgülenebileceği kanaati daha güçlüdür
359

.  

 

B. İntifa ve İrtifak Hakları 

TMK. m. 794/f.2’ye göre intifa hakkı, hakkın konusu üzerinde sahibine, tam 

yararlanma yetkisi sağlayan bir haktır. Anılan maddenin birinci fıkrasına göre intifa 

hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. 

İntifa hakkı, kişiye bağlı irtifak niteliğindedir
360

. Dolayısıyla devredilemediği 

gibi, mirasçılara da geçmez
361

. Bu sebeple vakfeden, kendisine ait intifa hakkını 

vakfa özgüleyemez
362

. Bununla birlikte, mülkiyetinde bulunan bir mal üzerinde vakıf 

lehine intifa hakkı kurması mümkündür
363

. 

                                                 
358

 Doğan, s. 59, dn. 240. 

359
 Akyıldız, s. 419; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 307; Aksi yönde bkz. Doğan, s. 59. Doğan, tapusuz 

taşınmazların da vakfa özgülenebileceğini savunmaktadır. Yazara göre, bu suretle vakfa, en azından 

taşınmazın zilyetliğinin özgülenmesi mümkündür.  

360
 Sirmen, s. 578; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, (Eşya Hukuku), s. 817, N. 2887; 

Akipek/Akıntürk, s. 674; Aybay/Hatemi, s. 265, §36, N. 55. 

361
 Sirmen, s. 578; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, (Eşya Hukuku), s. 817, N. 2887; 

Akipek/Akıntürk, s. 674; Aybay/Hatemi, s. 265, §36, N. 55. 

362
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 301; İntifa hakkı üzerinde bir intifa kurulamaz. Bkz. Akipek/Akıntürk, 

s. 683. 

363
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 301-302; Doğan, s. 61. 
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Vakfa tanınan intifa hakkı, TMK. m. 797/f.1’e göre, vakıf senedinde aksine 

bir hüküm bulunmadıkça, vakıf tüzel kişiliğinin ortadan kalkmasıyla sona erer. 

Anılan maddenin ikinci fıkrasına göre, vakfa tanınan intifa hakkı, her halde yüz yılın 

geçmesiyle sona erecektir
364

. İntifa hakkının sona ermesiyle birlikte, yeni mallar 

kazanılmamışsa, vakıf sona erer
365

.  

Bunun dışında vakfa, devredilebilir ve mirasçılara geçebilir nitelikteki irtifak 

haklarının özgülenmesi mümkündür
366

. Bu durumda hak sahibi, kendisine ait bir 

irtifak hakkını vakfa özgüleyebileceği gibi, kendi malında bizzat vakıf lehine bir 

irtifak hakkı da kurabilir
367

. Bu kapsamda, bağımsız ve sürekli hakların (üst hakkı, 

kaynak hakkı) vakfa özgülenmesi mümkündür
368

. 

Vakıflar, sadece gerçek kişiler lehine kurulabilecek olan sınırlı ayni hakları 

kazanamazlar
369

. Örneğin hak sahibine, binanın tümünde ya da bir bölümünde 

oturma yetkisi veren oturma (sükna) hakkının, vakıf lehine kurulması söz konusu 

olamaz
370

. 

 

 

 

                                                 
364

 İşeri, s. 64. 

365
 Doğan, s. 62; Ballar, s. 267.  

366
 Öğüz, s. 52; Doğan, s. 62. 

367
 Öğüz, s. 52; Doğan, s. 62. 

368
 Doğan, s. 62; İşeri, s. 64. 

369
 Akünal, s. 28; Öğüz, s. 52. 

370
 Doğan, s. 62; Öğüz, s. 52; Oturma hakkı, devredilemez ve mirasçıya geçmez. Sirmen, s. 599. Bu 

sebeple oturma hakkının vakfa özgülenmesi de mümkün değildir. 
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C. Alacak Hakları 

Vakfeden, bir alacağını vakfa özgüleyebilir
371

. Ayrıca bizzat kendisi aleyhine 

ve vakıf lehine olmak üzere bir alacak hakkı meydana getirerek de vakıf kurabilir
372

. 

Vakfeden üçüncü kişilerdeki alacağını özgüleyerek vakıf kurmuşsa, bu 

durumda alacağın devri söz konusu olmaktadır. Alacağın devri ise, TBK. m. 183 

vd.’nda düzenlenmiştir. TBK. m. 183’de sayılan unsurlara göre alacağın devri, 

alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını, borçlunun rızasına gerek olmaksızın 

bir sözleşmeye dayanarak üçüncü bir kişiye devretmesidir
373

. 

TBK. m. 191/f.2’ye göre, alacak bir edim karşılığı olmaksızın devredilmiş 

ise, devreden veya önceki alacaklı, alacağın varlığından ve borçlunun ödeme 

gücünden sorumlu değildir
374

. Vakıf kurma da karşılıksız bir kazandırıcı işlemdir
375

. 

Dolayısıyla vakfeden, üçüncü kişilerdeki alacaklarını özgülemek suretiyle bir vakıf 

kurmuşsa, vakfa karşı alacağın varlığından ve borçlunun ödeme gücünden sorumlu 

olmaz
376

. Bu alacak tahsil edilemezse, vakfın başka bir malvarlığı da bulunmuyorsa, 

                                                 
371

 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 118; Egger (çev. Çernis), m. 80, s. 158, N. 12; Alacakların vakfa 

özgülenebilmesi, 903 sayılı Kanundan sonra mümkün olmuştur. Altaş, s. 89. 

372
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 118; Doğan, s. 63; Egger (çev. Çernis), m. 80, s. 158, N. 12. 

373
 Yıldırım, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2014, s. 379; Eren, 6098 Sayılı Türk 

Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2012, s. 1224, 

dn. 1. Vakfın alacak hakkını kazanması, devir sözleşmesine bağlı değildir. Çünkü burada kanuni bir 

devir söz konusudur. Eren, s. 1226. 

374
 Eren, s. 1227. 

375
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 170; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 646; Akipek/Akıntürk/Ateş-

Karaman, s. 678; Serozan, (Genel), s. 513, §6, N. 1. 

376
 İşeri, s. 65. Eski Borçlar Kanunu m.169/f.3 de aynı sonucu öngörüyordu. 
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TMK. m. 116’ya göre vakıf kendiliğinden sona erer. Bu durumda vakıf, mahkeme 

kararıyla sicilden silinir. 

Vakfedenin, bizzat kendisi aleyhine ve vakıf lehine olmak üzere bir alacak 

hakkı meydana getirerek de vakıf kurabilir. Bu husus, TTK. m. 522 ve TMK. m. 110 

hükümleri ile, çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları dolayısıyla açıkça hükme 

bağlanmıştır
377

. 

TTK. m. 522/f.1’e göre, şirketin esas sözleşmesinde, şirketin yöneticileri, 

çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların 

sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayrılabilir. Anılan maddenin ikinci fıkrasına 

göre, vakıf senedinde, vakıf malvarlığının şirkete karşı bir alacaktan ibaret olacağı da 

öngörülebilir. Bu durumda ortaklık, vakfa karşı borçlanmış olur
378

. Bu şekilde 

kurulacak çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları hakkında TMK. m. 110/f.3 ile 

istisnai bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre, çalıştırılanların ve işçilerin 

ödemelerini karşıladığı oranda vakfın malvarlığının işverene karşı bir alacaktan 

ibaret olmasına, bu alacağın teminat altına alınmış olması koşuluyla izin verilmiştir. 

Bu durumda, TTK. m. 522 hükmü sadece, çalıştırılanların ya da işçilerin 

ödemede bulunmadıkları tek taraflı çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları 

hakkında uygulanır
379

. TMK. m. 110/f.3 hükmü ise, iki taraflı (katılmalı) 

çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları hakkında uygulanır. Ancak her iki halde 

                                                 
377

 İşeri, s. 65. Eski Ticaret Kanunu m. 468/f.3 ve Eski Medenî Kanun m. 77/A/f.3’te de benzer 

düzenlemeler yer almaktaydı. 

378
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 350. 

379
 İşeri, s. 65. Yazar, eski Kanun dönemindeki benzer hükümleri açıklamıştır.   
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de vakfın, alacağını, tüketim ödüncünü düzenleyen TBK. m. 392’ye kıyasen talep 

edebileceği doktrinde ifade edilmiştir
380

. 

 

D. Malvarlığı ve İşletme 

TMK. m. 101/f.2’ye göre, bir malvarlığının bütünü veya bir bölümü 

vakfedilebilir. Bu kapsamda, bir malvarlığının veya işletmenin devralınması, TBK. 

m. 202’de düzenlenmiştir. Anılan hükme göre, bir malvarlığı veya işletme 

devredildiği zaman, bu devrin kapsamına, malvarlığı veya işletmenin aktifleri ile 

birlikte pasifleri de girer. Bu durumda bir malvarlığı veya işletme vakfa özgülendiği 

zaman vakıf, özgülenen malvarlığı veya işletmenin hem aktiflerini devralır hem de 

pasiflerini üstlenir. 

Bir malvarlığı veya işletmenin bütün aktifleri ve pasifleri ile birlikte 

devredilmesi sonucunda, borcun üstlenilmesi ile ilgili özel bir durum ortaya 

çıkmaktadır
381

. TBK. m. 196’ya göre, borcun üstlenilmesinin alacaklıya karşı hüküm 

ifade edebilmesi için alacaklının rızası gerekir
382

. Ancak burada, devralan şahsın, 

bütün alacaklılara teker teker ulaşıp izin alma imkanı çoğu zaman yoktur
383

. Bu 

nedenle TBK. m. 202 ile TBK. m. 196’dan farklı bir esas kabul edilmiştir
384

. Buna 

göre devralanın, her bir alacaklıya ulaşıp, dış üstlenme sözleşmesi yapmasına gerek 

                                                 
380

 İşeri, s. 66, dn. 69. Yazar, açıklamalarını, TBK. m. 392’nin eBK. m. 312’deki karşılığı üzerinden 

yapmıştır.  

381
 Eren, s. 1253; Bilgili/Demirkapı, s. 37. 

382
 Eren, s. 1247;Yıldırım, (Borçlar Hukuku), s. 391. 

383
 Bozer/Göle, s. 22; Bilgili/Demirkapı, s. 37. 

384
 Bozer/Göle, s. 22. 
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yoktur
385

. TBK. m. 202/f.1’e göre, bir malvarlığını veya işletmeyi devralan kimse, 

bunu alacaklılara bildirdiği ya da gazetelerle duyurduğu tarihten itibaren, onlara karşı 

malvarlığının veya işletmenin borçlarından sorumlu olur. TBK. m. 202/f.2’ye göre, 

önceki borçlu da iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu kalır
386

. 

Anılan hükme göre bu süre, vadeye bağlanmış borçlarda muacceliyet tarihinden; 

müeccel borçlarda ise devrin ilanı veya ihbar yoluyla bildirimi tarihinden itibaren 

işlemeye başlar
387

. 

Bu kapsamda bir ticari işletmenin de vakfa sermaye olarak özgülenmesi 

mümkündür
388

. TTK. m. 11/f.3’e göre ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının 

devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir 

bütün hâlinde devredilebilir
389

. Bir ticari işletmenin vakfa sermaye olarak 

özgülenmesi halinde, nelerin vakfa devredileceği vakıf senedinde gösterilir. Vakıf 

senedinde açık bir hüküm bulunmadığı takdirde, Kanunda devrin kapsamına gireceği 

belirtilen unsurların devrinin taahhüt edilmiş olduğu kabul edilir
390

. TTK. m. 11/f.3’e 

göre devir sözleşmesinin; duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, 

ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen 

malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. 

                                                 
385

 Yıldırım, (Borçlar Hukuku), s. 399. 

386
 Bozer/Göle, s. 22. 

387
 Bilgili/Demirkapı, s. 39. 

388
 Doğan/Narbay, s. 442. 

389
 Bilgili/Demirkapı, s. 37-38; Arkan, s. 42. Bu sözleşme bakımından yazılı şekil, geçerlilik şartıdır. 

Bu sözleşme aynı zamanda tasarruf işlemi niteliğindedir. Ayrıca bu sözleşme, ticaret siciline tescil 

olunur.  

390
 İşeri, s. 67. 
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Vakfa devredilen malvarlığı veya işletmenin pasifi aktifinden fazla olursa, bu 

durumda vakfın tüzel kişilik kazanıp kazanamayacağı hususunda tereddüt oluşabilir. 

Doktrinde, Kanunun amacının, “aktif malvarlığı”nın vakfa özgülenmesi olduğu ifade 

edilmiştir
391

. Bu sebeple özgülenen kıymet, borç ve mükellefiyetler çıktıktan sonra 

müspet bir para değeri arz etmelidir
392

. Dolayısıyla vakfa sermaye olarak özgülenen 

malvarlığı veya işletme borca batık durumdaysa, vakıf tüzel kişilik kazanamaz
393

. 

 

§ 10. VAKIF KURMA İŞLEMİ 

I. VAKIF KURMA İŞLEMİNİN ŞEKLİ 

Vakfedenin irade beyanını açıklamak için kullandığı araca, şekil adı verilir
394

. 

Söz konusu irade beyanı, önceki hukuktan farklı olarak, belirli bir şekle uygun olarak 

açıklanmalıdır
395

. Vakıf kurma işleminin şekle bağlanmış olmasının amacı, 

vakfedenin iradesinin tam olarak tespit edilebilmesidir
396

. 

TMK. m. 102/f.1 c.1’de, vakıf kurma şekilleri düzenlenmiştir. Bu hükme göre 

vakıf kurma iradesi, resmi senetle ya da ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. 

 

 

 

                                                 
391

 İşeri, s. 66. 

392
 İşeri, s. 66. 

393
 İşeri, s. 67. 

394
 İşeri, s. 69. 

395
 Osmanlı hukukunda bu irade, şekil şartına bağlı değildi. Bkz. Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 150; 

Eren/Başpınar, s. 71; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 47. 

396
 İşeri, s. 70. 
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A. Vakfın Sağlararası İşlem İle Kurulması 

Bir kimse, sağlığında hüküm ifade etmek üzere vakıf kurmak istiyorsa, bu 

iradesini resmi senetle açıklamalıdır
397

. 1512 sayılı Noterlik Kanunu m. 89 ve 

Vakıflar Yönetmeliği m. 4’e göre, bu senet noterlerce resen “düzenleme” şeklinde 

düzenlenmelidir. Dolayısıyla onaylama şeklinde düzenlenen vakıf senedi geçerli 

olmaz
398

. Vakfedilen mal taşınmaz dahi olsa, vakıf senedi her halükarda noterlerce 

düzenlenmelidir
399

. 

TMK. m. 102/f.2’ye göre, resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci 

aracılığıyla yapılması mümkündür. Ancak bunun iki koşulu vardır. Birinci koşul, 

temsil yetkisinin noterlikçe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasıdır. İkinci koşul 

ise, bu belgede, vakfın amacı ile özgülenecek mal ve hakların belirlenmiş olmasıdır. 

 

B. Vakfın Ölüme Bağlı Tasarruf İle Kurulması 

Vakfeden, kendi ölümünden sonra hüküm ifade etmek üzere vakıf kurmak 

istiyorsa, bu iradesini ölüme bağlı tasarruf şekillerinden biriyle açıklamak 

zorundadır
400

. 

Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar, vasiyet ve miras sözleşmesidir
401

. 

Vakıf kurma ise, maddi anlamda bir ölüme bağlı tasarruftur
402

. Esasen vakıf kurma 

                                                 
397

 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s.  678. 

398
 Em, s. 104.  

399
 Hatemi/Kalkan-Oğuztürk, s. 106, §11, N. 2. 

400
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 678. 

401
 İmre/Erman, s. 51; Kılıçoğlu, s. 100 vd. 

402
 İmre/Erman, s. 54; Kılıçoğlu, s. 131; İnan/Ertaş/Albaş, s. 162. 
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iradesi, ölüme bağlı tasarruf şekillerinden vasiyet ile açıklanmalıdır
403

. Ancak miras 

sözleşmesi içinde açıklanmışsa, bu da sözleşmeden bağımsız bir kayıt olarak geçerli 

sayılmalıdır
404

. 

 

1. Vasiyet Yoluyla Vakıf Kurma 

Vasiyet, mirasbırakanın Kanundaki şekle ve koşullara uyarak açıkladığı ve 

ölümünden sonra yapılmasını arzu ettiği hususları içeren, tek taraflı bir hukuki 

işlemdir
405

. Vasiyetin, TMK. m. 532-541 hükümlerinde düzenlenen üç şekilden 

birine göre yapılması gerekir
406

. Bunlar; resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve 

sözlü vasiyettir. Dolayısıyla vakıf kurma iradesi, bu üç şekilden biriyle 

açıklanabilir
407

. 

Vakıf kurma tasarrufunun yer aldığı vasiyetin geçersizliği, TMK. m. 557’ye 

göre açılacak bir iptal davası ile sağlanabilir
408

. Anılan hükme göre, ölüme bağlı 

tasarruf, Kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa iptal edilebilir. İptal 

                                                 
403

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 371; İnan/Ertaş/Albaş, s. 163. 

404
 Köprülü, Medenî Hukuk Genel Prensipler – Kişinin Hukuku (Gerçek Kişiler – Tüzel Kişiler), 

İstanbul, 1984, s. 561, dn. 9; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 123; İşeri, s. 78; Em, s. 104; 

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 371; Hatemi, (Miras Hukuku), s. 66, N. 21; Antalya, s. 225; Egger 

(çev. Çernis), m. 81, s. 160, N. 3. 

405
 Kılıçoğlu, s. 100.  

406
 İmre/Erman, s. 52; Kılıçoğlu, s. 104. 

407
 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 647; Akünal, s. 129; Hatemi/Kalkan-Oğuztürk, s. 107, §12, N. 5; 

Em, s. 104. 

408
 Öğüz, s. 30; Kılıçoğlu, s. 179. 
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davası sonucunda vasiyet iptal edilirse, vakıf tüzel kişilik kazanamaz
409

. Bu sebeple 

vasiyet şekillerinin açıklanmasında fayda vardır. 

 

a. El Yazılı Vasiyetname 

El yazılı vasiyetname, TMK. m. 538/f.1’e göre, vasiyetnamenin yapıldığı yıl, 

ay ve gün gösterilerek,  başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış 

ve imzalanmış vasiyetnamedir
410

. Dolayısıyla vakfeden, vakıf kurma iradesini el 

yazılı vasiyetname ile açıklamak istiyorsa, anılan hükümdeki koşulları yerine 

getirmelidir. 

Okuma yazma bilmeyenler ve amalar bu vasiyetnameyi yapamayacağından, 

bu kişiler, el yazılı vasiyetname ile vakıf kuramaz
411

.  

Mirasbırakan, bu şekilde yaptığı vasiyetnamesini, kendi nezdinde tutabileceği 

gibi, TMK. m. 538/f.2’ye göre, açık veya kapalı olarak saklanmak üzere sulh 

hâkimine, notere veya yetkili memura bırakabilir
412

. 

1512 sayılı Noterlik Kanunu m. 69’a göre noterler, açık veya kapalı olarak 

verilen vasiyetnameleri saklarlar. Noterler, gerek bu suretle saklanan vasiyetnameleri 

gerek resmi vasiyetnameleri, ölüme bağlı tasarrufta bulunanın kayıtlı olduğu nüfus 

dairesine yazı ile bildirirler
413

. Bunun amacı, ölüme bağlı tasarrufta bulunanın ölümü 

halinde bilgi alabilmektir. Anılan madde hükmüne göre noterler, nüfus idaresi 

tarafından ölümün ihbarı veya ölümün resmi bir belge ile ispatı halinde, yetkili sulh 

                                                 
409

 Öğüz, s. 30. 

410
 Gönen, El Yazılı Vasiyetname, İstanbul, 2007, s. 23. 

411
 Kılıçoğlu, s. 108. 

412
 İmre/Erman, s. 74; Kılıçoğlu, s. 111; Gönen, s. 102. 

413
 Kılıçoğlu, s. 111. 
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hâkimine verilmek üzere bu belgelerin onaylı örneklerini Cumhuriyet Savcılığına 

tevdi ederler. 

 

b. Resmi Vasiyetname 

Resmi vasiyetname, TMK. m. 532/f.1’e göre, iki tanığın katılımıyla, resmî 

memur tarafından düzenlenir. TMK. m. 532/f.2’ye göre resmî memur, sulh hâkimi, noter 

veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. El yazılı 

vasiyetnamede, ölüme bağlı tasarrufta bulunan, son arzularına kendisi şekil verir
414

. 

Ancak resmi vasiyetnamede, ölüme bağlı tasarrufta bulunan, son arzularını resmi 

memura açıklayarak gereğinin yapılmasını ister
415

.  

Kanunumuz okuma yazma bilenler hakkında geçerli olan normal resmi şekli, 

TMK. m. 533 ve 534’te düzenlemiştir. Bunun yanı sıra, okuma yazma bilmeyen veya 

okuma yazma iktidarından yoksun olanların faydalanabileceği bir resmi şekli de TMK. 

m. 535’te düzenlemiştir
416

. Bu hüküm sayesinde, okuma yazma bilmeyenler de resmi 

vasiyetname yapabilecektir. Dolayısıyla bu kişiler, resmi vasiyetname yoluyla vakıf 

kurabilecektir. 

Buna göre, mirasbırakan vasiyetnameyi bizzat okuyamaz veya 

imzalayamazsa, memur vasiyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üzerine 

mirasbırakan, vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini tanıklar huzurunda beyan 

eder
417

. TMK. m. 535/f.2’de, “Bu durumda tanıklar, hem mirasbırakanın beyanının 

kendi önlerinde yapıldığını ve onu tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin 

                                                 
414

 Kılıçoğlu, s. 104. 

415
 Kılıçoğlu, s. 104. 

416
 İmre/Erman, s. 79. 

417
 Kılıçoğlu, s. 107. 
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kendi önlerinde memur tarafından mirasbırakana okunduğunu ve onun 

vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya 

yazdırarak altını imzalarlar.” hükmü yer almaktadır.  

TMK. m. 536/f.1’e göre; fiil ehliyeti bulunmayanların, bir ceza mahkemesi 

kararıyla kamu hizmetinden yasaklıların, okur yazar olmayanların, mirasbırakanın 

eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşlerinin, resmî 

vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılmaları yasaktır. 

 

c. Sözlü Vasiyet 

Sözlü vasiyet, TMK. 539’a göre mirasbırakanın, yakın ölüm tehlikesi, 

ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el 

yazılı vasiyetname yapamadığı durumlarda başvurabileceği bir yoldur. Kişi içinde 

bulunduğu olağanüstü duruma rağmen diğer vasiyetname çeşitlerinden birini 

yapabiliyorsa, sözlü vasiyet yapamaz
418

. Sözlü vasiyet, istisnai ve zorunluluktan 

doğan bir vasiyet şeklidir
419

. Ancak bu vasiyet şekliyle bile vakıf kurulabileceği 

kabul edilmektedir
420

.  

TMK. m. 539/f.2’ye göre sözlü vasiyette, birinci fıkrada sayılan olağanüstü 

durumlarda bulunan mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu 

beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler. Bunun 

üzerine, TMK. m. 540’a göre, mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan 

biri, kendilerine beyan edilen son arzuları; yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen 

                                                 
418

 Kılıçoğlu, s. 112. 

419
 İmre/Erman, s. 87. 

420
 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 647; Akünal, s. 129; Hatemi/Kalkan-Oğuztürk, s. 107, §12, N. 5; 

Em, s. 104. 
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yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan bu belgeyi ikisi birlikte 

vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler. Ardından hâkime, 

mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını 

olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını beyan ederler. Tanıklar, daha önce 

bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki 

hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler
421

. 

Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa, 

teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım 

aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi 

edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer. 

TMK. m. 541’e göre, mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde 

vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü 

vasiyet hükümden düşer. 

 

2. Miras Sözleşmesi Yoluyla Vakıf Kurma  

Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf çeşitlerinden ikincisi miras 

sözleşmesidir
422

. Miras sözleşmesi, ölüme bağlı iki taraflı bir hukuki işlemdir
423

. 

Miras sözleşmesinin meydana gelebilmesi için lehine tasarruf yapılan kişi tarafından 

bunun kabul edilmiş olması gerekir
424

. Ayrıca, karşı tarafın rızası olmadıkça miras 

sözleşmesinden dönülemez
425

. 

                                                 
421

 Kılıçoğlu, s. 113-114. 

422
 Kılıçoğlu, s. 122. 

423
 İmre/Erman, s. 169. 

424
 İmre/Erman, s. 169. 

425
 İmre/Erman, s. 52. 
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Kanunda vakfın, ölüme bağlı tasarruf ile kurulabileceği hükme bağlanmıştır. 

Ancak doktrinde, Kanundaki ölüme bağlı tasarruf ifadesinden, vasiyetin anlaşılması 

gerektiği savunulmuştur
426

. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre, miras 

sözleşmesi içinde yer alan bir vakıf kurma tasarrufu da geçerli olmalıdır. Bu halde 

vakıf kurma, maddi anlamda bir ölüme bağlı tasarruf olarak, miras sözleşmesinin 

içinde tek taraflı bir kayıt olarak değerlendirilmelidir
427

. Dolayısıyla bu beyandan tek 

taraflı olarak dönülmesi mümkündür
428

. 

Miras sözleşmesi, TMK. m. 545/f.1’e göre, resmi vasiyetname şeklinde 

düzenlenmelidir. Burada resmi yazılı şekil, bir geçerlilik koşuludur
429

. 

 

 

 

                                                 
426

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 371; İnan/Ertaş/Albaş, s. 163. 

427
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 123; İşeri, s. 78; Em, s. 104; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 371; 

Hatemi, (Miras Hukuku), s. 66, N. 21; Antalya, s. 225; Egger (çev. Çernis), m. 81, s. 160, N. 3; Farklı 

bir görüş için bkz., Uyan, Miras Sözleşmesindeki İki Taraflı Bağlayıcı Kayıtla Vakıf Kurulması, 

İÜHFM., C. LXV, S. 2, s. 327. Yazar, doktrindeki diğer yazarlardan farklı olarak, miras 

sözleşmesindeki iki taraflı bağlayıcı kayıtla vakıf kurulmasının mümkün olduğunu savunmaktadır.  

Yazara göre, vakıf kurmaktan vazgeçen vakfeden, bu davranışıyla üstlenmiş olduğu bir yükümlülüğe 

aykırı davranmış olacaktır. Bu ihtimalde sözleşmenin diğer tarafının vakfedene karşı açacağı bir 

aynen ifa davası üzerine mahkeme, bir irade beyanına mahkumiyet kararı (hem vakıf kurma işleminin 

yapılmış sayılması hem de yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine yönelik tescil talebinde bulunulmuş 

sayılması anlamında bir “gizli yenilik doğuran karar”) verebilecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Uyan, 

(Miras Sözleşmesi), s. 338, dn. 40-41.  

428
 Akünal, s. 129, dn. 9; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 216. 

429
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II. VAKIF KURMA İŞLEMİNİN İÇERİĞİ 

Vakıf senedi, vakıf kurma iradesinin yazıya dökülmüş şeklidir
430

. Bu senet, 

adeta vakfın anayasası gibidir
431

. TMK. m. 106’ya göre vakıf senedinde; vakfın adı, 

amacı, bu amaca özgülenen mal ve haklar, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli ile 

yerleşim yeri gösterilmelidir
432

. 

                                                 
430

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 372. 

431
 İşeri, s. 70; Ayrıca kendine özgü bir tüzük sayılabileceği hakkında bkz., Serozan, (Genel), s. 515, 

§6, N. 9.  

432
 Yargıtay’a göre vakıf senedi, vakfın işleyişinde tereddütlere yol açmamalıdır. Yarg. 18. HD., 

T:04.02.2014, E:2013/12574, K:2014/1360 sayılı kararında, “…Mahkemece tesciline karar verilen 

vakfın kuruluş senetlerinde; a)Kurulmasından sonra alınacak üyelere ilişkin kabul yetkisinin; 8 inci 

maddenin 1 inci fıkrasında yönetim kuruluna, 2 nci fıkrasında ise mütevelli heyetine bırakılmasının, 

b)10. maddesinde, her mütevelli heyet üyesinin tek bir oy hakkına sahip bulunduğu belirtilmesine 

rağmen 8 inci maddenin 2 nci fıkrasında tüzel kişilerin tek bir yetkili temsilci yerine birden fazla kişiyi 

işaret edecek şekilde "temsilcileri" aracılığıyla temsil edilebileceğinin, c)Vakfın sona ermesinden 

sonra kalan malvarlığının devrini düzenleyen 19 uncu maddesinde, hangi derneğin olduğu açıkça 

yazılmadan ve malvarlığının kurucuya iadesine imkan verecek şekilde arta kalan mal ve hakların 

dernek tasfiye olmuş ise Türkiye Kızılay Derneği'ne devredileceğinin, yazılmak suretiyle vakfın 

işleyişinde tereddütler uyandıracak ve tasfiye sonrası infazını belirsiz hale sokacak şekilde 

düzenlendiği görülmüştür...” ifadelerine yer verilerek, vakfın tescili talebini kabul eden Yerel 

Mahkeme kararı bozulmuştur. Ayrıca Yarg. 18. HD., T:13.06.2013, E:2013/1708, K:2013/10297 

sayılı kararında, “…Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, dava konusu vakfın tescili 

için Büyükçekmece 6. Noterliğince 63652, 46535, 48856, 48612, 48462 ve 53238 yevmiye nolu olmak 

üzere birden fazla noter senedi hazırlandığı, bu senetlerin her birisinin diğerleriyle çelişkili hükümler 

içinde olmasına rağmen (örneğin vakfın adı, vakfa özgülenen taşınmazların ada ve parsel numaraları, 

yönetim ve mütevelli heyetin yetkileri, senet metinlerinde elle yapılan düzeltmeler, aynı şekilde 

tekrarlanan bendlerle maddi ve yazım hataları gibi) mahkemece uygulamada karışıklık ve 

duraksamaya neden olacak şekilde bütün senetlerin birlikte tesciline karar verilmiştir.” ifadelerine 
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TMK. m. 107/f.1’e göre, vakıf senedinde vakfın amacı ile bu amaca özgülenen 

mal ve haklar yeterince belirlenmiş ise, diğer noksanlıklar vakfın tüzel kişilik kazanmasını 

engellemez. TMK. 107/f.2 ve VY. m. 10’a göre bu tür noksanlıklar, tescil kararı 

verilmeden önce mahkemece tamamlattırılabilir. Ayrıca anılan hükme göre, 

kuruluştan sonra da, olanak varsa vakfedenin görüşü de alınarak vakfın yerleşim yeri 

mahkemesince tamamlattırılır. Ancak söz konusu eksikliklerin kuruluştan sonra 

tamamlatılabilmesi için denetim makamı olan VGM.’nin başvurusu gerekir. 

 

A. Zorunlu Kapsam 

Vakıf kurma işleminin zorunlu unsurları; amaç, bu amaca özgülenecek mal ve 

haklar ile vakıf kurma iradesidir
433

. Dolayısıyla bu unsurların vakıf senedinde 

bulunması zorunludur
434

. Bunlar dışında, TMK. m. 106’ya göre; vakfın adı, vakfın 

örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yeri de vakıf senedinde bulunması gereken 

diğer hususlardır. 

 

1. Vakfın Adı 

Vakfeden, vakfın adını seçerken, TMK. m. 2’deki dürüstlük kuralına ve ahlak 

kurallarına uymak koşuluyla geniş ölçüde serbesttir
435

. Bununla birlikte vakfın adı, 

kanuna, ahlaka ve adaba aykırı olmamalı ve vakfın amaçları ile uyumlu olmalıdır
436

. 

                                                                                                                                          
yer verilerek, tescil talebinin kabulüne karar veren Yerel Mahkeme kararı bozulmuştur. (Corpus 

Mevzuat ve İçtihat Programı). 
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Ayrıca vakfın adı, vakfın gerçek durumunu aksettirmeli ve üçüncü kişileri aldatıcı 

mahiyette olmamalıdır
437

. 

Vakfın adı ile ilgili sınırlayıcı bir hüküm, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’da yer almaktadır. Anılan 

Kanun m. 2 bent (a) uyarınca vakıf, her hangi bir kamu kurum ya da kuruluşunun 

adını kullanamaz. 5072 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesinde, “Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıflar, 31/12/2005 tarihine 

kadar, dernek tüzüklerini veya vakıf senetlerini bu Kanun hükümlerine uygun hale 

getirir.” hükmü yer almaktadır. Ancak anılan hükme istisna olarak, 5072 sayılı 

Kanuna 17.09.2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanun ile eklenen geçici 2’nci maddede, 

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu 

kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu 

görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklıdır.” düzenlemesi yapılmıştır. Bu 

sebeple, 5072 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 29.01.2004 tarihinden önce 

kurulmuş olan ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili bir ad almış olan vakıfların, bu 

adlarını kullanma hakları saklıdır
438

. 

                                                 
437

 İşeri, s. 80, dn. 40; Özsunay, s. 401. 

438
 Yarg. 18. HD., T:14.06.2010, E:2010/6051, K:2010/8913 sayılı kararında, “…5072 Sayılı Yasanın 

“Temel İlkeler” başlığını taşıyan 2 nci maddesinin “vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini 

alamaz” kuralına yer veren (a) bendi … uyarınca vakfın kuruluş senedinin 2 nci maddesinde adı 

“Kırşehir Ahi Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Vakfı" iken, “Kırşehir Ahi Eğitim ve Bilim Vakfı" 

olarak … değiştirilmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, vakıf hukukunda esas olan vakfın kuruluş 

senedine yansıyan kurucu iradenin yasaların buyurucu hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla olduğu 

gibi korunması ve sürdürülmesidir… Somut olayda… 5072 Sayılı Yasanın 2 nci maddesinin (a) ve (d) 

bentleri uyarınca kuruluş senedinde vakfın adını içeren 2., …maddelerinde yapılan değişiklikler 
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5253 sayılı Kanun m. 28’e göre dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, 

Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına 

getirilen eklerle oluşturulan kelimeler, İçişleri Bakanlığının izni ile kullanılabilir. 

Vakıf adları bakımından ise, Kanunla getirilen böyle bir sınırlama söz konusu 

değildir. Dolayısıyla vakfın adına bu kelimelerden birinin eklenmesi, böyle bir izne 

bağlı olmamalıdır
439

. 

Ayrıca DK. m. 29 göre, derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla 

kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir 

derneğin veya üst kuruluşun adını kullanmaları yasaktır. Vakıf adları bakımından ise, 

Kanunla getirilen böyle bir sınırlama söz konusu değildir. 

                                                                                                                                          
mahkemece tescil edilmiş ise de 21.09.2004 günü yürürlüğe giren 5234 Sayılı Yasanın 24 üncü 

maddesi ve 5072 Sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesinde öngörülen süre 31.12.2005 tarihine kadar 

uzatılmış ve eklenen geçici 2 nci maddede 5072 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 

kurulan vakıfların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili almış oldukları isimlerle senetlerindeki kamu 

görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklı tutulmuştur. Dava konusu vakıf, anılan yasanın 

yürürlük tarihinden önce kurulduğu cihetle, kuruluş senedindeki adını ve kamu görevlilerinin görev 

unvanlarını kullanma hakkının saklı olduğunun kabulü gerekir. Vakıf adının değiştirilmesi ve kamu 

görev unvanlarının senet metninden çıkartılması sonuç itibarıyla böyle bir düzenleme kurucu iradeye 

aykırı düşecektir. Oysa kurucu irade, vakfın adını “Kırşehir Ahi Üniversitesi Kurma ve Yaşatma 

Vakfı” olarak belirlemiştir. … Açıklanan tüm bu nedenlerle vakıf senedinin 2, 10/son, 11 ve 15 inci 

maddelerinde yapılan sözkonusu değişikliklerin reddi yerine tescili doğru görülmemiştir.” hükmü 

kurulmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli Yardımlaşma Vakfı hakkında benzer yönde karar 

için bkz., Yarg. 18. HD., T:09.02.2009, E:2008/13486, K:2009/761. (Corpus Mevzuat ve İçtihat 

Programı). 

439
 Özsunay, s. 401; Ballar, s. 331; İşeri, s. 81, dn. 41. İşeri’ye göre, bu çeşit kelimelerin kullanılması 

durumunda vakfın amacı, yurdun tamamı ile ilgili olmalıdır. Aksi takdirde vakfın adı, vakfın gerçek 

durumunu yansıtmayacaktır. 
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TTK. m. 44’e göre, ticari işletmeye sahip olan vakıfların ticaret unvanları, 

kendi adlarıdır. Ancak bir vakfın birden çok ticari işletmesi bulunabilir. Ayrıca tek 

bir ticari işletmesi bulunan vakıf, bu işletmesini, vakıf adı ile birlikte başka 

kelimelerin ilavesiyle tanıtmak isteyebilir. Bu takdirde vakıf, TTK.’nın genel 

hükümlerine uygun olarak, ticari işletmesinde kendi adı yanında ek 

kullanabilmelidir
440

. 

TTK. m. 46 hükmüne göre ise, “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” 

kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir. 

Kanaatimizce vakfın ticaret unvanında da bu kelimelerin kullanılabilmesi genel 

hükümlere göre izne tabidir. 

Vakıf tasfiye halinde bulunuyorsa adına ve eğer bir ticari işletmeye sahip ise 

bu işletmenin unvanına, “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmesi gerekir
441

. 

 

2. Vakfın Yerleşim Yeri 

Hukukumuzda, gerçek kişilerde olduğu gibi, tüzel kişilerde de yerleşim yeri 

sahibi olma zorunluluğu vardır
442

. TMK. m. 106’ya göre, vakıf senedinde vakfın 

yerleşim yeri gösterilmelidir. Ancak vakıf senedinde yerleşim yeri gösterilmemişse, 

bu yer, TMK.’nın tüzel kişiler hakkındaki genel hükümlerine göre belirlenecektir
443

. 

Bu kapsamda yerleşim yeri, TMK. m. 51’e göre, vakfın işlerinin yönetildiği 

yerdir
444

. 

                                                 
440

 İşeri, s. 81, dn. 42. 

441
 İşeri, s. 81, dn. 43; Ballar, s. 331.  

442
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 266, dn. 930. 

443
 Özsunay, s. 402. 

444
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 266; Özsunay, s. 402. 



88 

 

Yerleşim yeri, vakıf aleyhine açılacak davalarda ve yürütülecek icra 

takiplerinde yetkili mercii belirlemek açısından önem arz etmektedir. Ayrıca 

yerleşim yeri, vakfın kuruluşunda ve işleyişinde Kanun tarafından mahkemeye 

verilen görevlerle ilgili yetkili mahkemeyi tespitte belirleyici unsurdur
445

. 

 

B. Zorunlu Olmayan Kapsam 

1. Seçimlik Organlar Hakkında 

TMK. m. 109 hükmüne göre vakfeden, vakıf senedinde, vakfın kanunen 

zorunlu organı olan yönetim organı dışında seçimlik organlar da belirleyebilir
446

. 

Örneğin; vakıf danışma kurulu, planlama kurulu, icra komitesi, aile meclisi gibi 

organlar bu niteliktedir
447

. 

 

2. Vakıf Malları Hakkında 

TMK. m. 107’ye göre, tescili istenen vakfa ölüme bağlı tasarrufla özgülenen 

mal  ve haklar amacın gerçekleşmesine yeterli değilse; bu mal ve hakların akıbeti 

hakkında öncelikle vakıf senedine bakılmalıdır. Çünkü vakfeden, böyle bir durumda 

söz konusu mallar üzerinde ne şekilde tasarruf edileceğini vakıf senedi ile 

belirleyebilir
448

. Ayrıca vakfeden, gerek vakıf senedinde belirtilen sebeplerle gerek 

                                                 
445

 İşeri, s. 83. 

446
 Akünal, s. 36; Özsunay, s. 432. 

447
 İşeri, s. 85; Özsunay, s. 433; Öztan, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve 

Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara, 1970, s. 98. 

448
 İşeri, s. 86. 
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vakfın amacının imkânsızlaşması halinde sona eren bir vakfın, ne şekilde tasfiye 

edileceğini de vakıf senedinde düzenleyebilir
449

.  

 

3. Vakıf Yöneticilerinin Seçimi Hakkında 

TMK. m. 112’ye göre, denetim makamının başvurusu üzerine mahkeme, 

vakfın yöneticilerini görevden alabilir. Ayrıca mahkeme, vakıf senedinde başka bir 

hüküm yoksa, yeni yöneticiler de seçebilir. Anılan hükme göre vakfeden, vakıf 

yöneticilerinin bu sıfatlarını kaybetmeleri halinde, yerlerine yenilerinin nasıl 

seçileceğini vakıf senedinde genel olarak düzenleyebilir
450

. 

 

4. Koşullar 

TMK. m. 515’e göre, ölüme bağlı tasarruflar koşula bağlanabilir
451

. Ayrıca 

koşul, sağlararası işlemlerde de bulunabilir
452

. Buna göre vakfeden, vakıf senedine 

koyacağı hükümlerle, vakfın kuruluşunu veya sona ermesini, gelecekte 

gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlayabilir
453

. 

                                                 
449

 İşeri, s. 93. 

450
 İşeri, s. 86. 

451
 Kılıçoğlu, s. 132; 743 sayılı Kanunda “koşul” yerine “şart” terimi kullanılmıştır. Bkz. Yıldırım, 

Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler, Ankara, 2004, s. 9. 

452
 İmre/Erman, s. 128; Yıldırım, (Şart), s. 35. Bazı istisnalar dışında tüm hukuki işlemler koşula 

bağlanabilir. Koşula bağlanamayan işlemlere; evlenme, tanıma ve mirasın reddi örnek olarak 

gösterilebilir. 

453
 İşeri, s. 90; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 123; Yıldırım, (Şart), s. 14-15. 
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Vakfedenin öngördüğü koşul, geciktirici ya da bozucu olabilir
454

. Örneğin 

çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarında vakfeden, şirketin son bulması halinde 

vakfın da sona ereceğini bozucu koşul olarak belirleyebilir
455

. Vakfeden ayrıca, 

vakfın işleyişine ya da vakıftan yararlanmaya ilişkin koşullar da koyabilir
456

. 

 

5. Yüklemeler 

TMK. m. 515’e göre, ölüme bağlı tasarruf ile yüklemeler getirmek 

mümkündür. Ayrıca yükleme, sağlararası işlemlerde de bulunabilir
457

. Buna göre 

vakfeden, vakıf senedinde öngöreceği hükümlerle, vakfa yükleme getirebilir
458

.  

Vakfeden, yükleme ile vakfa, bir şey yapmak ya da yapmamak görevini 

yüklemektedir
459

. Burada bir kazandırıcı işlem veya alacak hakkı bulunmamakta, 

fakat yüklemenin ifasını talep hakkı bulunmaktadır
460

. Yüklemede esas unsur 

amaçtır
461

. Vakfeden, yükleme ile çeşitli amaçlar güdebilir. Yükleme ile güdülen 

                                                 
454

 İşeri, s. 90; İmre/Erman, s. 128; Yıldırım, (Şart), s. 16-18. 

455
 İşeri, s. 90; Kanuna, ahlak ve adaba aykırı koşullar, TBK. m. 176’ya göre, bağlı bulundukları işlem 

ile birlikte kesin olarak hükümsüzdür.  Ancak ölüme bağlı tasarruflarda, kanuna ve ahlaka aykırı koşul 

hükümsüz olduğu halde, ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden hükümsüz olmaz. Bunun için ilgililer 

tarafından TMK. m. 557 uyarınca vasiyetnamenin iptali talep edilmelidir. İmre/Erman, s. 130. 

456
 İşeri, s. 90, dn. 66. 

457
 İmre/Erman, s. 136. Örneğin, TBK. m. 291’e göre, bağışlayan da bağışlamasına yükleme 

getirebilir.  

458
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 123; İmre/Erman, s. 133. 

459
 İmre/Erman, s. 133; Yıldırım, (Şart), s. 45. 

460
 İmre/Erman, s. 133-136; Yıldırım, (Şart), s. 47, dn. 190. 

461
 İşeri, s. 87. 
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amaçlar, vakfın asıl amacından farklıdır
462

. Örneğin vakfedenin ölümünden sonra 

mezarının mermer yaptırılması, ölüm yıldönümlerinde kendisine mevlit okunması, 

hatim indirilmesi gibi vakfedenin daha kişisel ve özel nitelikteki tali amaçları 

yükleme niteliğindedir
463

. Vakıf senedinde yer alan amacın, asıl amaç ya da tali amaç 

niteliğinde olduğunun tespiti, vakfedenin iradesinin yorumlanması suretiyle yapılır. 

Yüklemenin koşuldan farkı, Yargıtay’ın bir kararında ortaya konulmuştur
464

. 

Anılan kararda, “Bir hukuki muamelenin hükümleri gelecekte olup olmayacağı 

kesinlikle bilinmeyen bir olaya bağlı ise, o hukuki muameleye şarta bağlı muamele 

denir. Mükellefiyet ise, bir hukuki muamelenin lehdarına yüklenen bir ödev, bir 

yapma veya yapmama mecburiyetidir.” ifadelerine yer verilmiştir. 

TMK. m. 113/f.2’ye göre, amacın gerçekleşmesini önemli ölçüde güçleştiren 

veya engelleyen koşulların ve yüklemelerin kaldırılmasında veya değiştirilmesinde, 

vakfın amacının değiştirilmesine ilişkin hüküm uygulanır.  Buna göre mahkeme, 

vakfın yönetim organı veya denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı 

görüşünü aldıktan sonra koşulları ve yüklemeleri kaldırabilir veya değiştirebilir. 

 

§ 11. VAKFIN TESCİLİ 

TMK. m. 102/f.1’e göre vakıflar, vakfın yerleşim yeri mahkemesi nezdinde 

tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Tescil, kurucu yenilik doğuran bir 

                                                 
462

 İşeri, s. 87; Yıldırım, (Şart), s. 108.  

463
 İşeri, s. 87. Yazar, İsviçre’de Tester Vakfı’na yapılan bir yüklemeyi örnek göstermiştir. Anılan 

örnekte vakfın amacı, Kleinbasler şehrinden fakir ve yetenekli bir çocuğun eğitimidir. Ancak vakıftan 

yararlanacak olan kişiye, ilahiyat ya da hukuk okumaması yükleme olarak getirilmiştir. Bkz. İşeri, s. 

88, dn. 57. 

464
 Yarg. 2. HD., T:02.12.1991, E:1991/12407, K:1991/14857. Yıldırım, (Şart), s. 25, dn. 88. 
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işlem niteliğindedir
465

. TMK. m. 104/f.4’e göre tescil ve ilan, buna ilişkin olarak 

çıkarılacak tüzük hükümlerine göre yapılacaktır. Bu kapsamda; TMK.’ya göre 

kurulan vakıfların tescil tarzı, tescilin kimler tarafından yaptırılacağı, sicillerin ne 

suretle tutulacağı, Resmî Gazete’de yapılacak ilanın içeriği ve hangi şekilde 

yapılacağı konularını düzenlemek üzere, 26.04.2013 tarihli ve 28629 sayılı RG.’de 

yayımlanan “Türk Medenî Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve 

İlanı Hakkında Tüzük” (Tüzük) çıkarılmıştır. 

Anılan Tüzük m. 3/f.4’e göre, vakfın tescili hususundaki başvurular, 

vakfedenin yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesine yapılır
466

. Mahkeme, evrak 

üzerinde ve gerekirse vakfedeni ve diğer ilgilileri de dinlemek suretiyle inceleme 

yapacak ve buna göre vakfın tesciline karar verecektir. TMK. m. 103/f.1 ve VY. m. 

8/f.1’e göre, mahkemenin vakfın tesciline veya tescil isteminin reddine ilişkin 

kararlarına karşı, başvuran ya da VGM. tarafından temyiz yoluna başvurulabilir. 

Anılan hükümlere göre temyiz süresi, ilgili kararın tebliğ tarihinden itibaren bir 

aydır.  

                                                 
465

 Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 583. 

466
 903 sayılı Kanundan önce, tescili yapacak olan görevli mahkeme konusunda tereddüt yaşanmıştır. 

Ancak söz konusu tereddüt, bir İçtihadı Birleştirme Kararıyla çözülmüştür. 08.05.1929 tarihli ve 

12/10 sayılı bu karara göre, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Karar için bkz., 10.07.1929 

tarihli ve 1238 sayılı RG.,  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1238.pdf&main

=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1238.pdf, ET.:03.12.2014; 903 sayılı Kanunda ise görevli ve 

yetkili mahkeme açıkça gösterilmiştir. İşeri, s. 93; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 170; Saymen, s. 409, dn. 

10.  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1238.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1238.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1238.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1238.pdf
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Ayrıca TMK. m. 103/f.2 ve VY. m. 8/f.2’ye göre, VGM. veya ilgililer, vakfın 

kurulmasını engelleyen sebeplerin varlığı halinde iptal davası açabilirler. Burada, 

vakfın tesciline veya tescil isteminin reddine ilişkin kararlara karşı temyiz yoluna 

başvurabilecek kimselere, ayrıca bir iptal davası açma imkânının tanındığı 

görülmektedir
467

. Doktrinde ifade edildiği üzere TMK. m. 103/f.2’deki iptal davası, 

vakıf kurma işlemindeki ehliyetsizlik veya irade sakatlığı sebeplerine dayanır
468

.  Bu 

durumda iptal davası ile birlikte vakıf kurma işlemi çekişmeli yargı faaliyetine konu 

olur
469

.  

TMK. m. 104/f.1’e göre, tesciline karar verilen vakıf, vakfın yerleşim yeri 

mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil edilir. Anılan Tüzük m. 3/f.5’e göre, 

mahkeme nezdinde tutulan sicile tescil için, vakfın tesciline dair kararın kesinleşmesi 

gerekmektedir. Mahkeme siciline tescilin yanı sıra vakıf, VGM. tarafından tutulan 

merkezî sicile de kaydedilir. TMK. m. 104/f.3’e göre, yerleşim yeri mahkemesinin 

yapacağı bildirim üzerine VGM. tarafından merkezî sicile kaydedilen vakıf, Resmî 

Gazete ile ilân olunur. Merkezi sicile kaydedilen vakfın RG.’de ilan edilmesi, 

vakfedenin alacaklılarına ve mirasçılarına vakfa itiraz edebilme olanağı 

tanımaktadır
470

. 

 

 

 

 

                                                 
467

 Öğüz, s. 45. 

468
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 256 vd. 

469
 Öğüz, s. 45. 

470
 İşeri, s. 96. 
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I. TESCİL TALEBİ 

A. Vakfedenin Sağlığında Hüküm İfade Edecek Vakıflarda  

Vakfın tescili resen değil, talep üzerine yapılır
471

. Tüzük m. 3/f.2’ye göre, 

resmi senetle kurulan vakıflarda vakfeden tescil talebinde bulunabilir. Vakfedenin 

ölmesi halinde mirasçılarından biri de tescil talebinde bulunabilir. Anılan hükme 

göre, vakıf senedinin düzenlenmesini takip eden üç ay içinde vakfeden veya ölümü 

halinde mirasçılardan biri tarafından tescil talebinde bulunulmamış ise, vakfın tescili 

hakkındaki başvuru, VGM. tarafından yapılır.  

Vakfeden tüzel kişi olup da, tescil talebinde bulunmadan önce tüzel kişiliği 

sona ermiş ise, vakfın tescili hususundaki başvuru, VGM. tarafından yapılır
472

. 

Anılan Tüzük m. 3/f.1 ve VY. m. 5’e göre, resmi senetle kurulan vakıflarda 

resmi senedi düzenleyen noter, resmi senedin bir örneğini yedi gün içinde VGM.’ye 

gönderir. 

 

B. Vakfedenin Ölümünden Sonra Hüküm İfade Edecek Vakıflarda 

Bu yolla kurulan vakıflarda, Tüzük m. 3/f.3’e göre, vakfedenin mirasçısı veya 

vakfeden tarafından mirası resmen idare etmekle görevlendirilmiş kişi, tescil 

talebinde bulunabilir
473

. Anılan hükme göre, vasiyetnamenin açılması tarihinden 

itibaren üç ay içinde bunlar tarafından tescil talebinde bulunulmamış ise, vakfın 

tescili hususundaki başvuru, VGM. tarafından yapılır. 

                                                 
471

 İşeri, s. 96, dn. 83; Dural/Öğüz, s. 332; Egger (çev. Çernis), m. 81, s. 163, N. 8. 

472
 Dural/Öğüz, s. 332.  

473
 Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakıflar, vakfedenin ölümünden sonra hüküm ifade edeceğinden, 

bundan önce tescil talebinde bulunulması ve tescile karar verilmesi mümkün değildir. Yarg. 6. HD., 

T:11.05.1981, 1802/7956. Ballar, s. 369.  
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Anılan Tüzük m. 3/f.1 ve VY. m. 6/f.1’e göre, vasiyet yoluyla kurulan 

vakıflarda, vasiyetnameyi açan sulh hukuk hâkimi, vasiyetnamenin bir örneğini yedi 

gün içinde VGM.’ye gönderir. Bu suretle vasiyetnameden haberdar olan VGM., 

koşullar gerçekleşince tescil talebinde bulunacaktır. 

 

II. TESCİLİN KAPSAMI 

Tüzük m. 3/f.5 ve VY. m. 7/f.4’e göre, mahkeme nezdinde özel surette 

tutulan sicil defterinde; vakfedenin ve vakfın adı, yerleşim yeri, organları, amacı ve 

bu amaca özgülenen mal ve haklar gösterilir. 

Anılan Tüzük m. 6/f.1’e göre, VGM. tarafından tutulacak merkezi sicil 

defterinde, her bir vakıf için ayrı sayfa açılır. Söz konusu hükme göre bu sayfadaki 

özel sütunlara; vakfedenin ve vakfın adı, yönetim şekli, temsil tarzı, vakfın yerleşim 

yeri, vakfedilen malların ve hakların nelerden ibaret olduğu, taşınmazların yeri, tapu 

tarih ve numaraları (pafta, ada, parsel, sıra no), vakfın amacı, şartları, yönetim 

organları ve bunlarda yapılan değişiklikler ile vakıf senedinin tarih ve numarası, 

tescile dair kararı veren mahkemenin adı ile kararın tarih ve numarası yazılır. 

Merkezi sicil kayıtları ile vakıf senedi arasında bir aykırılık bulunduğu 

takdirde, vakıf senedinin aslına itibar edileceği Tüzük m. 6/f.3’de belirtilmiştir.  

Merkezi sicile kaydedilen vakfa ilişkin RG.’de yapılacak ilanda yer alacak 

hususlar, Tüzük m. 7/f.1 ve VY. m. 9’da düzenlenmiştir. Buna göre, söz konusu 

ilanda; vakfedenin ve vakfın adı, vakfın yerleşim yeri, tescil kararını veren 

mahkemenin adı ve tescil kararının tarih ve numarası, özet olarak vakfın amacı, 

vakfedilen mal ve hakların nelerden ibaret olduğu, vakfedilen taşınmazların yeri, 

tapu tarih ve numaraları (pafta, ada, parsel, sıra no), sona erme halinde tasfiyeden 
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artan mal ve hakların devredilmesine dair senette yazılı hüküm ve yönetim organında 

yer alan kişiler belirtilir. 

Anılan Tüzük m. 7/f.2’ye göre, ilan için yapılan harcamalar ilgili vakıftan 

alınmak üzere VGM. tarafından ödenir. 

 

III. TESCİLİN HUKUKİ SONUÇLARI 

A. Tüzel Kişiliğin Kazanılması 

Vakfın tüzel kişiliğe sahip olması, onu diğer kurumlardan ayırt etmeye 

yarayan esaslı bir unsurdur
474

. Tüzel kişiliğin doğal sonucu olarak vakfı oluşturan 

mallar, vakfedenden, vakfı yönetenlerden, vakıftan yararlananlardan bağımsızdır
475

. 

Vakıf kurulduktan sonra vakfedilen mal, vakfedenin malvarlığından çıkar. Bu 

aşamadan sonra vakfeden, bu tasarrufundan dönemez
476

.  

Vakfın tüzel kişilik kazanması hususunda, izin sistemi, serbesti sistemi ve 

tescil sistemi olmak üzere üç sistem vardır
477

. İzin sisteminde vakfın tüzel kişiliğe 

                                                 
474

 Yıldırım, (Şart), s. 109; Doktrinde, şartlı ve mükellefiyetli bağışlama, şartlı ve mükellefiyetli ölüme 

bağlı kazandırma niteliğindeki hukuki işlemleri, “gayri müstakil vakıflar” ya da “bağımlı vakıflar” 

olarak adlandıran yazarlar vardır. Özsunay, s. 364; Serozan, (Tüzel Kişiler), s. 88; Öztan, (Tüzel 

Kişiler), s. 122; Ancak bu çeşit kurumlarda, vakıfların aksine, tüzel kişilik oluşturma söz konusu 

değildir. Dolayısıyla söz konusu kurumlara vakıf hükümleri değil, ilgili oldukları hukuki işlemlere 

ilişkin hükümler uygulanır. Gürzumar, Türk Medenî Kanunu’nun “Vakıflarda üyelik olmaz.” 

Hükmünü İptâl Eden Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında, Haluk Konuralp Anısına Armağan, 

Ankara, 2009, s. 529, dn. 10-11.  

475
 Serozan, (Zorluklar), s. 552; Saymen, s. 377, dn. 8; Egger (çev. Çernis), m. 80, s. 155, N. 6. 

476
 Saymen, s. 377, dn. 8; Egger (çev. Çernis), m. 81, s. 165, N. 11. 

477
 Akünal, s. 20; İşeri, s. 107; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 16. 



97 

 

sahip olabilmesi için yetkili idari makamın izin vermesi gerekir
478

. Almanya ve 

Belçika’da bu sistem kabul edilmiştir
479

. Serbesti sisteminde, vakfın tüzel kişilik 

kazanması için böyle bir izne gerek yoktur
480

. Bu sistemde vakıf, kanunda öngörülen 

şekle uygun olarak vakıf senedinin düzenlenmesi ile tüzel kişiliğe sahip olur
481

. Bu 

sistem, İsviçre hukukunda aile vakıfları ile dinî vakıflar hakkında kabul edilmiştir
482

. 

Tescil sisteminde ise vakıf, belirli bir sicile kaydedilmek suretiyle tüzel kişilik 

kazanır
483

. Medenî Kanun, vakıflarda tüzel kişiliğin kazanılması bakımından tescil 

sistemini benimsemiştir
484

.  

TMK. m. 102/f.1’e göre vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan 

sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır
485

. Tescil işlemi, gerek resmi senetle kurulan 

vakıflarda gerek ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakıflarda, tüzel kişiliğin kazanılması 

                                                 
478

 Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 406-407; İşeri, s. 107; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 258; 

Dural/Öğüz, s. 223. 

479
 İşeri, s. 107; Özsunay, s. 409, dn. 67a; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 534. 

480
 Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 404-405; Akünal, s. 22; İşeri, s. 107; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 

s. 258; Dural/Öğüz, s. 222-223. 

481
 İşeri, s. 107. 

482
 İşeri, s. 107. 

483
 Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 405-406; Akünal, s. 23; İşeri, s. 107; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 19; 

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 259 vd.; Dural/Öğüz, s. 223; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 

537, dn. 3. Tüzel kişiliğin belli bir sicile tescil ile kazanılması durumunda “normatif tescil sistemi” 

söz konusu olur. Yazar, İsviçre hukukunda, kilise ve aile vakfı dışındaki vakıfların belli bir sicile 

tescille tüzel kişilik kazandığını aktarmıştır. Ayrıca bkz., Egger (çev. Çernis), m. 81, s. 162, N. 7. 

484
 İşeri, s. 107-108; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 19; Özsunay, s. 409; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 

537; Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 170; Egger (çev. Çernis), m. 81, s. 164, N. 9. 

485
 Dural/Öğüz, s. 335. 
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için ortak koşuldur. Söz konusu tescilin kurucu bir fonksiyonu vardır
486

. Bu 

durumda, VGM. tarafından tutulan merkezi sicile kayıt ise, bildirici niteliktedir
487

. 

Mahkeme siciline tescille tüzel kişiliğin kazanılabilmesi için geçerli bir vakıf 

senedinin bulunması gerekir. Vakfın kuruluşunda noksanlıklar bulunuyorsa, örneğin 

belirli bir amaca mal özgülenmemişse, sırf vakfın sicile tescil edilmiş olması vakfa 

tüzel kişilik kazandırmaz
488

. Ancak bu durumda iyiniyetli üçüncü kişilerin haklarının 

korunması gerektiğini savunan yazarlar vardır
489

. 

Vakıf tescil edilirken asliye hukuk mahkemesi tarafından vakfın unsurları 

araştırılır. Aynı araştırma VGM. tarafından, merkezi sicile kaydedilirken de yapılır. 

Ancak eksikliklere rağmen vakıf tescil edilmişse, söz konusu vakfın sicilden terkin 

edilebilmesi ve tüzel kişilik kazanamadığının tespit edilebilmesi için denetim 

makamı tarafından dava açılması gerekmektedir
490

. 

 

B. Vakfın Özgülenen Malları ve Hakları Kazanması 

Vakfın özgülenen mal ve hakları kazanma anı bakımından, vakfedenin 

sağlığında veya ölümünden sonra hüküm ifade edecek vakıfların ayrı ayrı 

incelenmesinde fayda vardır. 

 

 

                                                 
486

 Doğan, s. 113, dn. 461; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 378; Dural/Öğüz, s. 335. 

487
 Akünal, s. 133; Hatemi/Kalkan-Oğuztürk, s. 110, §12, N. 17; Özsunay, s. 410. 

488
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 378; Egger (çev. Çernis), m. 81, s. 164, N. 9; Dural/Öğüz, s. 

332. 

489
 Egger (çev. Çernis), m. 81, s. 164, N. 9; İşeri, s. 109, dn. 118. 

490
 İşeri, s. 110, dn. 120. 
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1. Vakfedenin Sağlığında Hüküm İfade Edecek Vakıflarda 

TMK. m. 105/f.1’e göre, özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel 

kişiliğin kazanılmasıyla vakfa geçer. Yani vakfedilen mallar ve haklar, vakıf 

tarafından, teslimsiz, tescilsiz ve temliksiz kazanılmış olur
491

.  Aynı husus, VY. m. 

11’de de belirtilmiştir.  Söz konusu hükümle, vakfın tesciline ayni sonuçlar 

bağlanmıştır
492

. Özgülenen malların çeşidine göre söz konusu hükmün nasıl 

uygulanacağı, aşağıda açıklanmıştır. 

 

a. Taşınır Mallarda 

TMK. m. 763/f.1’e göre, taşınır mülkiyetinin nakli için zilyetliğin devri 

gerekir. Ancak bu genel hükme istisna olarak, vakfedilmiş taşınır malların mülkiyeti, 

zilyetliğin nakline gerek kalmaksızın vakfın tescili ile vakfa kendiliğinden geçer
493

. 

Dolayısıyla zilyetliği devirden imtina eden vakfedene ya da bu malları kötü niyetle 

kazanmış olan üçüncü kişilere karşı vakıf, TMK. m. 683’e göre istihkak davası 

açabilir
494

. 

 

b. Taşınmaz Mallarda 

TMK. m. 105/f.2 ve VY. m. 12/f.1’e göre, vakfın tesciline karar veren 

mahkeme, vakfa özgülenen taşınmaz malın vakıf adına tescil edilmesini tapu 

idaresine bildirir
495

. Anılan hükme göre, söz konusu bildirim yapılırken vakıf 

                                                 
491

 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 126; Ballar, s. 266; Serozan, (Genel), s. 515, §6,  N. 8. 

492
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 378; Serozan, (Genel), s. 515, §6, N. 8. 

493
 Doğan, s. 134; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 379; Dural/Öğüz, s. 335. 

494
 İşeri, s. 111; Akünal, s. 133; Dural/Öğüz, s. 336. 

495
 Akipek/Akıntürk, s. 297; Dural/Öğüz, s. 335.  
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senedinin bir örneği de tapu idaresine gönderilecektir. Burada taşınmaz mülkiyetinin 

tescilden önce kazanıldığı bir hal söz konusudur
496

. Dolayısıyla tapu siciline yapılacak 

tescil, açıklayıcı niteliktedir
497

. Mahkemece tescilin tapu idaresine resen bildirilmesi, 

üçüncü kişilerin tapu siciline güvenerek iyiniyetle ayni hak iktisap etmesini 

engellemesi bakımından önemlidir
498

.  

 

c. Malvarlığı ve İşletmelerde 

Malvarlığına veya işletmeye dahil olan malvarlığı değerleri, ancak her birine 

ilişkin kanuni şekle uygun olarak devredilebilir. Çünkü ticari işletmelerden farklı 

olarak mal toplulukları için toptan tasarruf işlemi öngörülmemiştir
499

. Bu durumda, 

taşınırlarda zilyetliğin devri, taşınmazlarda tapu siciline tescil, emre yazılı senetlerde 

ciro, hamiline yazılı senetlerde senedin devri gerekir
500

. Ancak bir malvarlığı veya 

işletmenin vakfa özgülenmesi halinde, vakfın tescili ile birlikte özgülenen malların 

mülkiyeti ve haklar vakfa geçer
501

. Bu durumda her bir malvarlığı unsuru için tescil, 

temlik veya teslime gerek yoktur
502

. 

 

                                                 
496

 Sirmen, s. 215-216; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, (Eşya Hukuku), s. 418, N. 1542; 

Akipek/Akıntürk, s. 297. 

497
 Sirmen, s. 218; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, (Eşya Hukuku), s. 418, N. 1542; 

Akipek/Akıntürk, s. 297.  

498
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 127; Dural/Öğüz, s. 336. 

499
 İşeri, s. 113. 

500
 Eren, s. 1253. 

501
 Doğan, s. 135.  

502
 Ballar, s. 266.  
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d. Alacak ve Diğer Haklarda 

TBK. m. 184’e göre alacağın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış 

olmasına bağlıdır. Ancak vakfın tüzel kişilik kazanması halinde, vakfa özgülenen 

alacak hakkı, hiçbir şekle tabi olmaksızın vakfa devredilmiş olur
503

. 

Vakfa sermaye olarak özgülenen intifa hakkı, fikrî ve sınaî haklar gibi haklar 

ise kendilerine özgü devredilme şekillerine tabi olmaksızın, vakıf tüzel kişilik 

kazandığı anda vakfa devredilmiş olur
504

. 

 

2. Vakfedenin Ölümünden Sonra Hüküm İfade Edecek Vakıflarda 

Vakfeden (muris), vasiyet veya miras sözleşmesi ile kurulmasını istediği bir 

vakfı, atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı tayin edebilir
505

. Bunun yanı sıra vakfı, 

bir yükleme lehtarı da yapabilir
506

. Her üç halde de ölüme bağlı tasarruf, 

mirasbırakanın ölümüyle kesinleşir. Ancak bu durumda vakıf, vakfedenin ölümünde 

henüz tescil edilmemiş olduğundan hak ehliyetini haiz değildir. Oysa TMK. m. 

580/f.1’e göre mirasçı ve TMK. m. 581/f.1’e göre de vasiyet alacaklısı olabilmek 

için mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak gerekir. Bu 

koşullarda vakfın atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olarak malları nasıl iktisap 

                                                 
503

 Doğan, s. 135; Burada kanuni bir devir söz konusudur. Eren, s. 1226. 

504
 İşeri, s. 114; Doğan, s. 135. 

505
 İşeri, s. 114; Antalya, s. 226; İnan/Ertaş/Albaş, s. 457-458. Yazarlar, Yargıtay’ın, vakıfların miras 

yoluyla mal edinebilmesi için, vakıf senedinde bu yönde hüküm bulunması koşulunu aradığını 

belirtmiştir. Ancak yazarlar aksi görüştedir. Yazarlara göre tüzel kişiler, TMK. m. 48 uyarınca miras 

yoluyla kazanımda bulunabilirler. TMK. m. 577’ye göre, tüzel kişiliği olmayan topluluklara yapılan 

mal vasiyetleri dahi geçerli sayılırken tüzel kişileri bu şekilde kısıtlamak doğru olmayacaktır. 

506
 İşeri, s. 114. 
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edeceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Doktrinde hâkim olan görüşe göre burada, 

ceninin hukuki durumuna benzer bir hal vardır
507

. Şöyle ki; cenin sonradan sağ ve 

tam doğmak koşuluyla mirasbırakanın ölümü anında miras hakkını kazanmaktadır
508

. 

Buna benzer olarak, ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakıf da kendisine özgülenen 

mallara, sonradan tescil yapılmak koşuluyla vasiyetçinin ölümü anında malik olmuş 

sayılmaktadır
509

. Dolayısıyla vakfın tescilinin hükmü, mirasbırakanın ölümü anına 

kadar geriye yürür
510

. Böylece özgülenen malların semereleri, miras bırakanın ölümü 

ile vakfın tescili arasındaki zaman kesitinde vakfa ait olacaktır
511

. 

Anılan görüşün dayanaklarından olan TMK. m. 526’ya göre mirasbırakan, 

terekesinin tasarruf edilebilir kısmının tamamını veya bir bölümünü özgülemek 

suretiyle vakıf kurabilir
512

. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre vakıf, ancak kanun 

hükümlerine uyulmak koşuluyla tüzel kişilik kazanır. Dolayısıyla TMK. m. 526’dan 

çıkarılacak sonuç, ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın kendisine özgülenen malları 

mirasbırakının ölümü ile kazanabilmesidir
513

. Sonradan gerçekleştirilen tescilin 

                                                 
507

 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 647, dn. 40; İmre/Erman, s. 155; Serozan/Engin, Miras Hukuku, 

İstanbul, 2014, s. 425; Dural/Öz, Türk Özel Hukuku C.4 (Miras Hukuku), İstanbul, 2013, s. 170; 

Kılıçoğlu, s. 147; Egger (çev. Çernis), m. 81, s. 163, N. 7. 

508
 İmre/Erman, s. 155. 

509
 İmre/Erman, s. 155, dn. 2-3; Kılıçoğlu, s. 147. 

510
 Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 584-585; İmre/Erman, s. 156; Özuğur, Medeni Yasadan Önce ve 

Sonra Türk Miras Hukuku, Ankara, 2001, s. 782; Kılıçoğlu, s. 147; Ayan, Miras Hukuku, Konya, 

2009, s. 107. 

511
 Serozan/Engin, s. 426; Burada vakıf lehine bir durum olduğu hususunda bkz., Doğan, s. 109.  

512
 İşeri, s. 114. 

513
 İmre/Erman, s. 156. 
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hükmü ise geriye yürüyecektir
514

. Bu durumda vakfın tesciline kadarki ara dönemde 

vakfın çıkarlarını, TMK. m. 427/f.1-b.3 uyarınca atanacak yönetim kayyımı 

koruyacaktır
515

.  

Bu görüşe göre, ölüme bağlı tasarrufla lehine belirli bir mal vasiyet edilerek 

kurulan vakıf da, sonradan tescil koşuluna bağlı olarak, ölüm ile alacak hakkını 

kazanır
516

. Ancak tüzel kişilik kazandıktan sonra bu alacak hakkını ileri sürebilir
517

. 

Kanaatimizce de, ceninin hukuki durumuna benzer bir halin varlığını kabul 

etmek daha pratik bir sonuçtur.  

Doktrinde bu hususta ileri sürülen diğer görüş, burada kurucu ikameye benzer 

bir hukuki durumun olduğudur
518

. Anılan görüşe göre bu durumda, kanundan 

kaynaklanan bir artmirasçı atama hali söz konusudur
519

. Bu görüşün dayanaklarından 

olan TMK. m. 525’e göre, artmirasçı mirası, mirasbırakan tarafından belirlenmiş 

olan geçiş anında sağ olmak koşuluyla kazanır. Dolayısıyla artmirasçının, 

mirasbırakanın ölümü anında sağ olması gerekmemektedir
520

. Buna göre, artmirasçı 

olan vakıf tüzel kişilik kazanana kadar, yasal mirasçılar devir yükümlülüğü ile mirası 

                                                 
514

 İmre/Erman, s. 156; Özuğur, s. 782; Kılıçoğlu, s. 147; Ayan, s. 107. 

515
 Serozan/Engin, s. 427. 

516
 İşeri, s. 115. 

517
 Yarg. 3. HD., T:02.02.2010, E:2010/174, K:2010/1228 sayılı kararında da işaret edildiği üzere, 

lehine belirli bir mal vasiyet edilen vakıf, TMK. m. 600/f.1’e göre alacak hakkını, vasiyeti yerine 

getirme görevlisi varsa ondan; yoksa yasal veya atanmış mirasçılardan talep edecektir. (Corpus 

Mevzuat ve İçtihat Programı). 

518
 Hatemi, (Miras Hukuku), s. 182. 

519
 İnan/Ertaş/Albaş, s. 246. 

520
 Doğan, s. 111. Yazar, kurucu ikame görüşünün kanuni dayanağının daha sağlam olduğunu 

savunmaktadır.  
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kazanacaklardır
521

. Geciktirici koşul olan tescil gerçekleşince, özgülenen tereke 

değerleri artmirasçı olan vakfa devredilecektir
522

. Bu durumda özgülenen malların 

semereleri, miras bırakanın ölümü ile vakfın tescili arasındaki zaman kesitinde yasal 

mirasçılara ait olacaktır
523

.  

TMK. m. 105/f.3’e göre, ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın mirasbırakanın 

borçlarından sorumluluğu, özgülenen mal ve haklarla sınırlı olacaktır. Tüzel kişiliğin 

kazanılmasında, terekedeki bir malın özgülenmesi unsur olarak yer aldığından, vakfın 

mirası reddedemeyeceği kabul edilmektedir
524

. 

TMK. m. 117/f.1’e göre ise, vakıfların mallarının zilyetlik yoluyla 

kazanılması mümkün değildir. 

 

§ 12. VAKIF KURMA İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI VE VAKFA 

İTİRAZ 

I. VAKIF KURMA İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI 

A. Tescilden Önce Geri Alma 

Alman Medenî Kanunu BGB §81/2’ye göre, yetkili makamın izni ile birlikte 

vakıf tüzel kişilik kazanıncaya kadar, vakfedenin, özgüleme işlemini geri alma 

imkânı vardır
525

. Ancak Medenî Kanunda, vakfedenin geri alma hakkına ilişkin bir 
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 İnan/Ertaş/Albaş, s. 246. 

522
 İnan/Ertaş/Albaş, s. 246.  

523
 İmre/Erman, s. 155, dn. 3; Serozan/Engin, s. 426. Yazarlar, fevkalade ikamenin gayet dolambaçlı 

bir yol olduğu gerekçesiyle söz konusu görüşü eleştirmektedir. Ayrıca kurucu ikame görüşünün vakıf 

aleyhine olduğu yönünde bkz., Doğan, s. 109.  

524
 Serozan/Engin, s. 426; Dural/Öz, s. 171; Antalya, s. 226, dn. 803. 

525
 İşeri, s. 121. 
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hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla meselenin çözümü doktrin ve içtihatlarda 

aranmalıdır. Bu kapsamda, vakfedenin sağlığında hüküm ifade edecek vakıflar ile 

vakfedenin ölümünden sonra hüküm ifade edecek vakıfların ayrı ayrı incelenmesi 

gerekmektedir. 

 

1. Vakfedenin Sağlığında Hüküm İfade Edecek Vakıflarda 

Vakfedenin sağlığında hüküm ifade edecek vakıflarda, vakıf kurma işleminin 

geri alınmasının mümkün olup olmadığı tartışmalıdır
526

. Ayrıca eğer geri alma 

imkânı tanınırsa, bunun hangi ana kadar mümkün olacağı hususunda da çeşitli 

görüşler vardır. Bir görüşe göre, ancak resmi senedin düzenlenmesine kadar vakıf 

kurma işleminin geri alınması mümkündür
527

. Bu görüşün en güçlü dayanağı, Tüzük 

m. 3/f.2 hükmüdür. Anılan hükme göre, vakıf senedinin düzenlenmesini takip eden 

üç ay içinde vakfeden veya ölümü halinde mirasçılardan biri tarafından tescil 

talebinde bulunulmamış ise, vakfın tescili hususundaki başvuru, VGM. tarafından 

yapılır
528

. 

                                                 
526

 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 124; Dural/Öğüz, s. 331; Serozan, (Genel), s. 518, §6, N. 16. 

527
 İşeri, s. 122, dn. 1, 5, 6; Egger (çev. Çernis), m. 81, s. 162-163, N. 7; Yargıtay’ın da bu yönde 

kararları vardır. Yarg. 6. HD., T:25.04.1979, 681/3506 sayılı kararında, resmi senedin düzenlenmesi 

ile vakfın kurulmuş sayılacağı ve bu aşamadan sonra vakfedenin bu iradesinden vazgeçmesinin 

mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Karar için bkz., Ballar, s. 356; Aynı yönde karar, Yarg. 18. HD., 

T:16.04.1996, 3225/4032. Doğan, s. 91, dn. 374. 

528
 Dural/Öğüz, s. 332. Yazarlar açıklamalarını, 21.08.1970 tarihli ve 13586 sayılı RG.’de yayımlanan 

mülga “Türk Medenî Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük” hükümlerine 

dayanarak yapmışlardır. Zira mülga Tüzük’te de, yukarıda aktardığımız hüküm yer almaktaydı. Bizim 

aktardığımız Tüzük ise, 26.04.2013 tarihli ve 28629 sayılı RG.’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

halen yürürlükte olan “Türk Medenî Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı 
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Bir diğer görüşe göre ise vakfeden, tescile kadar vakıf kurma işlemini geri 

alabilir
529

. Çünkü resmi senet tek taraflı bir irade açıklaması olup, yöneltilmesi de 

gerekli değildir
530

. Ayrıca vakıf tescil edilmeden önce, hukuk düzeninde bir hak 

süjesi bulunmamaktadır
531

. Dolayısıyla vakfedene, henüz vakıf tüzel kişilik 

kazanmadan önce müdahale hakkı tanınmalıdır
532

. 

Bize göre, vakfın tescilinden önce vakfedene, bu işlemini geri alabilme 

imkânı tanınmalıdır. Çünkü Medenî Kanuna göre vakıf, resmi senedin düzenlenmesi 

ile değil, mahkeme siciline tescil ile kurulur. Dolayısıyla vakfın kurulmasıyla 

malvarlığında eksilme meydana gelecek olan vakfedene, böyle bir imkân tanımak 

hakkaniyete uygun olacaktır. Ancak yukarıda aktarılan Tüzük hükmü gereği, vakıf 

senedinin düzenlenmesini takip eden üç ay içinde vakfeden tescil talebinde 

bulunmazsa, VGM. tescil talebinde bulunacağından, geri alma talebi bu üç aylık süre 

içinde yapılmalıdır
533

. 

Vakıf kurma işleminin geri alınmasının şekle bağlı olup olmadığı hususu da 

tartışmalıdır. Bir kısım yazarlara göre, vakıf kurma işleminin geri alınması, Alman 

Medenî Kanunu §81/2 hükmüne benzer şekilde, noterde resmi şekle tabi olarak 

                                                                                                                                          
Hakkında Tüzük”tür. Ayrıca bkz., Doğan, s. 92. Yazar, anılan hükmü, Kanunu aşan bir nitelikte 

görmektedir. 

529
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 685; Özsunay, s. 413; İşeri, s. 124, dn. 14-15. 

530
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 374; Doğan, s. 92. 

531
 İşeri, s. 123, dn. 7. 

532
 İşeri, s. 123, dn. 7. 

533
 Doktrinde, VGM. tarafından tescil talebinde bulunulması ile Mahkemece tescile karar verilmesi 

arasındaki süreçte de, vakıf kurma işleminin geri alınabileceği savunulmuştur. Doğan, s. 94, dn. 

388’deki yazarlar. 
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yapılmalıdır
534

. Bunun gerekçesi olarak, TBK. m. 13 hükmü gösterilmektedir
535

. 

Bize göre de vakıf kurma işleminin geri alınması noterde resmi şekle tabi olarak 

yapılmalıdır.  

Diğer bir görüşe göre ise, vakıf kurma işleminin geri alınması herhangi bir 

şekle bağlı değildir
536

. Bunun gerekçesi ise, vakıf kurma işleminin tek taraflı ve 

varması gerekli olmayan bir irade beyanı olmasıdır
537

.  

 

2. Vakfedenin Ölümünden Sonra Hüküm İfade Edecek Vakıflarda 

Vakfeden, tek taraflı ölüme bağlı tasarrufundan istediği zaman serbestçe 

dönebilir
538

. Vakıf kurmak isteyen kişi bu iradesini miras sözleşmesi içinde açıklamış 

olsa dahi, vakıf kurma işlemi tek taraflı tasarruf olma niteliğini koruyacağından, bu 

iradesinden serbestçe dönme imkânını haizdir
539

. Vakfeden, ölüme bağlı 

tasarrufundan hiçbir zaman dönmeyeceğini beyan etmiş olsa bile, yine de bunu 

bozmak ya da değiştirmek hakkına sahiptir
540

. 

Ölüme bağlı tasarrufla yapılan vakıf kurma işlemi, yine bir ölüme bağlı 

tasarrufla geri alınabilir
541

. TMK. m. 542/f.1’e göre mirasbırakan, vasiyet için 

                                                 
534

 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 685; Özsunay, s. 413; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 650. 

535
 TBK. m. 13/1’e göre, Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesi 

ve dolayısıyla ortadan kaldırılması da yazılı şekle uyulması koşuluyla mümkün olabilir.  

536
 Doğan, s. 90.  

537
 Doğan, s. 90, dn. 369.  

538
 Kılıçoğlu, s. 118. 

539
 İmre/Erman, s. 172; Gençcan, s. 256; Hatemi, (Miras Hukuku), s. 66, N. 21; Antalya, s. 225. 

540
 İmre/Erman, s. 97. 

541
 Serozan, (Genel), s. 518, §6, N. 16. 
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kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyet yaparak 

önceki vasiyetinden her zaman dönebilir. Ayrıca TMK. m. 544/f.1’e göre 

mirasbırakan, önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname 

yaparsa, kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça, 

sonraki vasiyetname ilkinin yerini alır. Dolayısıyla bu suretle vakıf tasarrufundan 

örtülü dönmek de mümkündür
542

. Bunların yanı sıra TMK. m. 543/f.1’e göre 

mirasbırakan, yok etmek suretiyle de vasiyetnamesinden dönebilir
543

. 

Vasiyetnameden dönmenin, muhakkak daha önceki vasiyetnamenin yapıldığı şekilde 

olması zorunlu değildir
544

. Örneğin miras sözleşmesi içinde vakıf kurma iradesi 

açıklanmış olsa bile, bundan el yazılı vasiyetname ile dönülebilir
545

. 

Ölüme bağlı tasarrufla kurulacak vakıflarda, vakfedenin ölümü ile birlikte 

vakıf kurma işleminin geri alınması imkânı ortadan kalkmaktadır
546

. Vakfedenin 

mirasçılarının dönme yetkisi yoktur
547

. 

 

 

 

                                                 
542

 İmre/Erman, s. 97. 

543
 Kılıçoğlu, s. 120. Yok etme, sözlü vasiyet ve resmi vasiyetnamede mümkün değildir. Sözlü 

vasiyette, vasiyet mahkemeye teslim edildiği için yok etme olmaz. Resmi vasiyetnamede ise asıl olan 

noterdeki vasiyetname olduğundan, mirasbırakanın kendindeki nüshayı yok etmesi hüküm ifade 

etmez.  

544
 Kılıçoğlu, s. 118. 

545
 Resmi vasiyetname ile yapılan vakıf tasarrufundan, vasiyetçinin noterine hitaben yazdığı el yazısı 

vasiyetname niteliği taşıyan bir mektupla dönmesi hakkında bkz., İmre/Erman, s. 98, dn. 2.  

546
 Hatemi/Kalkan-Oğuztürk, s. 110, §12, N. 21; İşeri, s. 125. 

547
 Doğan, s. 94, dn. 386; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 373, dn. 1262; Dural/Öğüz, s. 332. 
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B. Tescilden Sonra Geri Alma 

Vakfın tüzel kişilik kazanmasından sonra, vakfedenin bu işlemini geri alma 

hakkına sahip olup olmadığı tartışmalıdır. Bizim de katıldığımız, doktrinde hakim 

olan görüş, böyle bir imkânı kabul etmemektedir
548

. 

TMK. m. 108/f.1’e göre, vakfedenin mirasçıları ile alacaklılarının, 

bağışlamaya ve ölüme bağlı tasarruflara ilişkin hükümler uyarınca dava hakları 

saklıdır. Söz konusu hükümde, sadece vakfedenin mirasçıları ile alacaklılarının itiraz 

hakkına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla TBK. m. 295’deki bağışlamanın 

geri alınmasına ilişkin hükümlerin, vakfedenin bizzat kendisi için uygulanmasının 

hukuki dayanağı bulunmamaktadır
549

. Bu sebeple tescilden sonra, vakfedenin bu 

iradesini geri alma imkânı kabul edilmemektedir
550

. Ancak vakfedene de, 

bağışlamaya ilişkin hükümler uyarınca vakıf kurma işlemini geri alma imkânının 

tanınması gerektiği doktrinde ifade edilmiştir
551

. 

 

II. VAKFA İTİRAZ 

Vakıf kurma iradesinin Kanunun aradığı şekillerde açıklanması ile vakfeden 

kişi borç altına girmiş olur
552

. Üstelik vakfeden, bu işlemden hiçbir karşılık da 

beklememektedir. Oysa onun malvarlığı borçlarının karşılığını, yani alacaklılarının 

                                                 
548

 Doğan, s. 114, dn. 464’deki yazarlar; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 685, dn. 28; 

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 374; İşeri, s. 125, dn. 18-19. 

549
 İşeri, s. 125, dn. 18-19. 

550
 İşeri, s. 125, dn. 18-19. 

551
 Egger (çev. Çernis), m. 80, s. 159, N. 16. Yazar, ahlaki bir görevin yerine getirilmesi için kurulan 

vakıflarda, geri alma imkânını kabul etmemektedir.  

552
 İşeri, s. 127. 
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teminatını teşkil eder
553

. Ayrıca ölümünde de malvarlığı, Kanun gereği terekeden 

mutlaka pay alacak olan saklı paylı mirasçıları da dahil olmak üzere mirasçılarına 

geçer
554

. Bu sebeplerle TMK. m. 108 ile, vakfedenin alacaklıları ve mirasçıları 

korunmak istenmiştir. Söz konusu hükümde, vakfedenin mirasçıları ile 

alacaklılarının, bağışlamaya ve ölüme bağlı tasarruflara ilişkin hükümler uyarınca 

dava hakları saklı tutulmuştur
555

. 

 

A. Alacaklıların İtirazı 

Vakfeden, üçüncü kişilere olan borçlarını ödemeden mallarının tamamını 

veya belirli bir kısmını vakıf kurmak suretiyle malvarlığından çıkardığı takdirde, 

alacaklarını tahsil edemeyen alacaklılar bu vakfa itiraz edebilir
556

. Bu durumda 

TMK. m. 108’e göre vakfedenin alacaklılarının, bağışlamaya ilişkin hükümler 

uyarınca dava hakları vardır. Alacaklılar, tıpkı bağışlamalar için olduğu gibi, İcra ve 

İflas Kanunu m. 278 ve m. 280 uyarınca iptal davası açabilirler
557

. 

Söz konusu madde hükümlerine göre açılacak tasarrufun iptali davası 

sonucunda alacaklı davayı kazanırsa, işlem tamamen iptal edilmez
558

. Bu davada 

sadece, davacının aciz vesikasındaki alacak ve ferilerini karşılayacak oranda iptale 

                                                 
553

 İşeri, s. 127. 

554
 İşeri, s. 127. 

555
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 684. 

556
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 684. 

557
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 685; Doğan, s. 139.  

558
 Muşul, İcra ve İflas Hukuku, Ankara, 2008, s. 1283; Kuru/Arslan/Yılmaz, İcra ve İflâs Hukuku 

Ders Kitabı, Ankara, 2010, s. 614. 



111 

 

karar verilir
559

. İptaline karar verilen tasarruf konusu mal, üçüncü kişi elinde satılır 

ve alacaklı alacağını malın bedelinden alır
560

. Yani söz konusu dava ayni bir dava 

değil, şahsi bir davadır
561

. Bu davanın amacı malın mülkiyetini borçluya geri vermek 

değildir. Bu davanın amacı, alacaklının, malı sanki borçlununmuş gibi üçüncü kişinin 

elinde sattırıp alacağını almasıdır
562

. 

İİK. m. 278, borçlunun karşılıksız kazandırmalarına karşı açılacak iptal 

davalarını düzenlemektedir. Daha önce açıklandığı üzere, vakıf kurma işlemi 

karşılıksız kazandırma niteliğindedir
563

. Bu sebeple İİK. m. 278’e göre borçlunun; 

hacizden, haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden veya iflasın 

açılmasından geriye doğru son iki yıl içinde yaptığı vakıf kurma işlemi iptale tabidir. 

Söz konusu davanın açılabilmesi için kanunen aranan iki yıllık sürenin hesabında, 

vakfın sicile tescili ile tüzel kişilik kazandığı tarih esas alınır
564

. Ayrıca İİK. m. 280’e 

göre, borçlunun son beş yıl içinde alacaklıya zarar verme kastıyla yaptığı işlemler, 

alacaklı tarafından ispat edildiği takdirde iptale tabidir.  

Söz konusu dava hem hacizde hem de iflasta açılabildiği için davanın tarafları 

da buna göre farklılık göstermektedir.  

                                                 
559

 Muşul, s. 1283; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 614. 

560
 Muşul, s. 1283; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 614. 

561
 Muşul, s. 1283; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 615. 

562
 Muşul, s. 1283; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 614. 

563
 Hatemi, (Vakıf Kurma), s. 170; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 646; Akipek/Akıntürk/Ateş-

Karaman, s. 678. 

564
 İşeri, s. 131, dn. 37; Egger (çev. Çernis), m. 82, s. 166, N. 2. 



112 

 

Hacizdeki iptal davasında davacı, alacağını tamamen veya kısmen elde 

edememiş takip alacaklısıdır
565

. Söz konusu alacaklı, mutlaka geçici ya da kesin borç 

ödemeden aciz vesikasına sahip olmalıdır
566

. Bu husus iptal davası bakımından özel 

dava şartıdır ve hâkim tarafından resen göz önünde bulundurulur
567

. Davalı ise İİK. 

m. 282’ye göre, borçlu ile birlikte vakıf ve varsa kötü niyetli üçüncü kişilerdir
568

. 

Burada şekli zorunlu dava arkadaşlığı söz konusudur
569

.  

İflastaki iptal davasında ise davacı iflas idaresidir
570

. Ancak İİK. m. 245’e 

göre, iflas idaresi tarafından takibine gerek görülmeyen iptal davalarının takibi, 

isteyen alacaklıya devredilebilir. Davalı ise, sadece vakıf ve eğer varsa kötüniyetli 

üçüncü kişilerdir
571

. Çünkü iflas kararı ile birlikte, borçlunun malvarlığı üzerindeki 

tasarruf hakkı ortadan kalkmıştır
572

. Dolayısıyla müflisin davalı olarak 

gösterilmesinin anlamı yoktur. 

İptal davasını alacaklının kazanması halinde, vakıf kurma işleminin veya 

sicile tescil işleminin iptaline karar verilmiş olmaz
573

. Bu durumda, vakfın kazandığı 

malların vakfedene iadesi söz konusu değildir
574

. Buna göre, örneğin, hacizdeki iptal 

                                                 
565

 Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 622. 

566
 Muşul, s. 1296; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 622. 

567
 Muşul, s. 1297; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 622. 

568
 İşeri, s. 131; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 622. 

569
 Muşul, s. 1312, dn. 82’deki kararlar; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 622. 

570
 Muşul, s. 1297; İflas idaresinin dava açması durumunda aciz vesikası dava şartı değildir. Muşul, s. 

1311, dn. 80; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 622. 

571
 İşeri, s. 132; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 623; Egger (çev. Çernis), m. 82, s. 166, N. 2. 

572
 Muşul, s. 1122. 

573
 İşeri, s. 132. 

574
 İşeri, s. 132. 
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davasını alacaklı kazanırsa; vakıf malları satılacak, satış bedelinden alacaklının 

alacağı ödendikten sonra artan meblağ vakfedene değil, vakfa verilecektir. İflastaki 

iptal davasında ise vakıf, İİK. m. 187’ye göre, iktisap ettiği özgülemeye konu bütün 

malları iflas masasına vermekle yükümlüdür. Bununla birlikte malların satış bedeli 

bütün alacakları karşılar ve geriye belirli bir meblağ artarsa, bu meblağ müflis 

vakfedene değil, bizzat vakfa verilecektir
575

. Ancak her iki halde de, malların 

verilmesinden veya satıştan artan meblağın vakfa iadesinden sonra, vakıf için 

amacını gerçekleştirmeye yeterli mal kalıp kalmadığı sorunu ortaya çıkar
576

. Eğer 

vakıf maldan yoksun kalır ise TMK. m. 116/f.1’e göre kendiliğinden dağılır
577

. Fakat 

iptal davasının açılması ile karara bağlanması arasında geçen zamanda vakıf 

herhangi bir şekilde mal kazanmış ise, duruma göre ya varlığını sürdürür ya da 

vakfın amacının veya örgütünün değiştirilmesi yoluna gidilir
578

. 

Doktrinde, iptal davasının alacaklı tarafından kazanılması durumunda vakfın 

iptal edileceğini savunan yazarlar vardır
579

. Ancak biz bu görüşe, İİK. m. 278’de 

düzenlenen davanın niteliği gereği katılamıyoruz. 

Vakfın atanmış mirasçı ya da vasiyet alacaklısı tayin edildiği hallerde, 

vakfedenin alacaklılarının hakları miras hukukuna ilişkin kurallarla korunmuştur
580

. 

Buna göre, vakfın atanmış mirasçı olarak tayin edilmesi durumunda, TMK. m. 

                                                 
575

 İşeri, s. 133. 

576
 İşeri, s. 133. 

577
 YHGK., T:11.02.2004, E:18-52, K:68. Ballar, s.291-292; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 398, 

dn. 1329’daki kararlar.  

578
 İşeri, s. 133; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 398-399. 

579
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 400. 

580
 İşeri, s. 133. 
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599’da ifadesini bulan külli halefiyet prensibinin sonucu olarak mirasbırakanın 

borçları da vakfa geçer. Bu itibarla vakıf, mirasbırakanın ölümü anından itibaren 

tereke üzerinde doğrudan doğruya miras hakkı sahibi olduğu gibi, TMK. m. 105’e 

göre, terekenin borçlarından da özgülenen mal ve haklarla sınırlı olmak üzere 

sorumludur
581

. 

Vakfın vasiyet alacaklısı olarak tayin edilmesi durumunda ise, mirasbırakanın 

borçlarından sorumluluğu söz konusu olmaz
582

. Ancak TMK. m. 603’e göre, 

mirasbırakanın alacaklılarının hakları, vasiyet alacaklılarının haklarından önce gelir. 

Dolayısıyla mirasbırakanın alacaklıları tatmin edilmedikçe vakıf, malları 

kazanamaz
583

. 

 

B. Mirasçıların ve Vasiyet Alacaklılarının İtirazı 

1- İptal Davası ve İptal Def’i 

TMK. m. 558/f.1’e göre, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan 

mirasçılar ve lehine mal vasiyeti yapılan ilgililer, vakıf kurma tasarrufunun iptalini 

talep ve dava edebilirler
584

.  

Söz konusu iptal sebepleri TMK. m. 557’de düzenlenmiştir. Buna göre, vakıf 

senedinin düzenlendiği anda vakfedenin ehliyetsiz olduğu veya bu senedi iradeyi 

bozan sebeplerden birinin etkisi altında düzenlediği ileri sürülerek, ölüme bağlı 

                                                 
581

 TMK. m. 681’e göre vakfın sorumluluğu, paylaşma gerçekleştikten sonra bile beş yıl süre ile 

devam eder. Dolayısıyla alacaklılar, bu süre içinde vakfa başvurabilirler.  

582
 İmre/Erman, s. 334. 

583
 İşeri, s. 134. 

584
 İmre/Erman, s. 203. 
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tasarrufun iptali talep edilebilir
585

. Bunun yanı sıra, vakfın amacının ya da vakıf 

senedindeki koşul ve yüklemenin hukuka ve ahlaka aykırı olduğu ya da vakıf 

senedinde şekle ilişkin bir noksanlık bulunduğu ileri sürülerek de iptal 

sağlanabilir
586

.  

İptal davası açma hakkı TMK. m. 559/f.1’e göre, davacının tasarrufu, iptal 

sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl 

geçmekle düşer. Ayrıca ilgili kişinin iptal sebebini öğrenmesine bakılmaksızın her 

hâlde, vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi 

tarihinin üzerinden on yıl geçmekle dava hakkı düşecektir. İyiniyetli davalılara karşı 

on yıl olan bu süre, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıldır.  

TMK. m. 559/f.2’ye göre, iptal davası açma süresi geçirilmiş olsa bile 

hükümsüzlük, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir. Tescil ile birlikte özgülenen 

malların mülkiyeti ile haklar vakfa geçince vakfın organları, bu malların zilyetliğinin 

devrini talep edecektir
587

. Bu durumda ise, mirasçılar ve vasiyet alacaklıları 

hükümsüzlük defini ileri sürebilir
588

. Anılan bu defi, hak düşümü süresine bağlı 

değildir.  Söz konusu def’i kabul edildiği takdirde, vakıf kurulamaz
589

. 

 

 

 

                                                 
585

 İşeri, s. 136. 

586
 İşeri, s. 136. 

587
 İmre/Erman, s. 208, dn. 32’deki kararlar. Yazar,  iptal def’inin ileri sürülebilmesi için, bunu beyan 

edenin tereke eşyasına zilyet bulunması gerektiğine işaret etmiştir.  

588
 İşeri, s. 136-137. 

589
 İşeri, s. 137. 



116 

 

2- Tenkis Davası ve Tenkis Def’i 

Mirasbırakan yapacağı sağlararası karşılıksız kazandırmalar veya ölüme bağlı 

tasarruflarla saklı paylı mirasçıların haklarını çiğneyemez
590

. Mirasbırakan, saklı 

paylar dışında kalan tasarruf oranı hakkında ise, serbestçe tasarrufta bulunabilir
591

. 

Vakıf kurma söz konusu olduğunda bu serbestinin sınırı, TMK. m. 526’da 

düzenlenmiştir. Buna göre mirasbırakan, terekesinin tasarruf edilebilir kısmının 

tamamını veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurabilir. Mirasbırakan 

tasarruf oranını aşarak saklı pay kurallarını bertaraf ederse, bundan etkilenen 

mirasçılar vakfa itiraz edebilir
592

. Söz konusu itiraz, TMK. m. 560’a göre, tenkis 

davası açmak suretiyle olur
593

. Buna göre saklı paylarının karşılığını alamayan 

mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini 

dava edebilirler
594

. TMK. m. 571/f.1’e göre, tenkis davası açma hakkı, mirasçıların 

saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl geçmekle düşer. 

Ayrıca ilgili kişinin iptal sebebini öğrenmesine bakılmaksızın her hâlde dava hakkı; 

vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin 

üzerinden on yıl geçmekle düşer. Ancak dava açma süresi geçmiş olsa bile, TMK. m. 

571/f.2’ye göre, tenkis iddiası def'i yoluyla her zaman ileri sürülebilir. 

                                                 
590

 İmre/Erman, s. 246; Kılıçoğlu, s. 185. 

591
 İmre/Erman, s. 216; Kılıçoğlu, s. 185. 

592
 İşeri, s. 137; Doğan, s. 145.  

593
 İşeri, s. 137; Doğan, s. 145. 

594
 Kılıçoğlu, s. 195. 
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Dolayısıyla vakıf özgülenen malların zilyetliğini elde etmiş ise, tenkisi talep 

eden mirasçılar tenkis davası açmalıdır
595

. Ancak vakıf, özgülenen malların 

zilyetliğinin devrini talep ve dava etmekte ise, saklı paylı mirasçılar vakfa karşı 

tenkis def’i ileri sürmek suretiyle tenkisi sağlayabilirler
596

. 

Vakfedenin sağlığında hüküm ifade etmek üzere kurduğu vakfa, mirasçıların 

ne suretle itiraz edeceklerine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak TMK. m. 

108’de, vakfedenin mirasçılarının, bağışlamaya ilişkin hükümler uyarınca dava 

haklarının saklı olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple, vakfedenin sağlığında hüküm ifade 

etmek üzere kurduğu vakfa özgülenen mallar, TMK. m. 565/f.1-b.3 ve b.4’e göre 

tenkise tabi tutulabilir. Konumuzla ilgili olarak anılan üçüncü bentte, miras bırakanın 

ölümünden önceki bir yıl içinde yapmış olduğu bağışlamaların tenkise tabi olacağı 

hükme bağlanmıştır. Söz konusu malların tenkisinin talep edilebilmesi için bu 

malların vakıf tarafından, vakfedenin ölümünden önceki bir yıl içerisinde kazanılmış 

olması gerekir. Ayrıca anılan hükmün dördüncü bendine göre, miras bırakanın saklı 

pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar da tenkise 

tabidir. Bu hükümde bir yıllık süre koşulu aranmamaktadır. Ancak burada saklı pay 

kurallarını ihlal etme kastının, saklı pay sahibi mirasçılar tarafından ispatlanması 

gerekir
597

.  

Tenkiste sırayı düzenleyen TMK. m. 570/f.1’e göre tenkis, saklı pay 

tamamlanıncaya kadar, önce ölüme bağlı tasarruflardan; bu yetmezse, en yeni 

                                                 
595

 İşeri, s. 138; TMK. m. 562/f.1 hükmü, iflasına karar verilmiş olan veya borçlarını ödemekten aciz 

halinde bulunan mirasçının alacaklılarına ve iflas masasına, bu mirasçı yerine tenkis davası açma 

olanağı vermektedir. Kılıçoğlu, s. 220-221. 

596
 İşeri, s. 138; Doğan, s. 159. 

597
 Kılıçoğlu, s. 199. 
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tarihlisinden en eskisine doğru geriye gidilmek üzere sağlararası kazandırmalardan 

yapılır. Anılan hükmün ikinci fıkrasına göre, kamuya yararlı vakıflara yapılan ölüme 

bağlı tasarruflar ve sağlararası kazandırmalar en son sırada tenkis edilir
598

.  

Tenkis olunan vakfın malvarlığı, tenkis oranında azalır ya da tamamen saklı 

paylı mirasçılara geçer
599

. Tenkis oranında azalan mallar vakfın amacını 

gerçekleştirmeye elverişli olmayabilir. Bu durumda eğer vakıf, maldan yoksun kalır 

ise TMK. m. 116/f.1’e göre kendiliğinden dağılır
600

. Fakat davanın açılması ile 

karara bağlanması arasında geçen zamanda vakıf herhangi bir şekilde mal kazanmış 

ise, duruma göre ya varlığını sürdürür ya da vakfın amacının veya örgütünün 

değiştirilmesi yoluna gidilir
601

. 

 

C. Vakfedenin İtirazı 

Vakfeden, vakıf kurma işlemini geri alma imkânını kaçırmış ise, artık bu 

işlemini yok edemez
602

. Ancak genel hükümlere göre bu işlemini iptal edebilir. 

Örneğin vakfeden, ehliyetsizlik, hata, hile, ikrah sebebiyle vakıf kurma işlemini iptal 

edebilir
603

. 

                                                 
598

 Ancak kamuya yararlı vakıf niteliği kuruluştan sonra kazanılacağından ve dolayısıyla anılan 

hüküm kurulmuş vakıflarla ilgili olduğundan, burada uygulama alanı bulmayacaktır. 

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 401. 

599
 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 649. 

600
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 398, dn. 1329’daki kararlar.  

601
 İşeri, s. 133; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 398-399. 

602
 İşeri, s. 141.  

603
 İşeri, s. 141, dn. 69; Egger (çev. Çernis), m. 80, s. 159, N. 16. Yazar, vakfedenden bu hakkın 

esirgenmemesi gerektiğini ifade etmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE YENİ VAKIFLARIN İŞLEYİŞİ 

 

§ 13. VAKFIN HAK EHLİYETİ 

I. GENEL OLARAK 

Hak ehliyeti, haklara ve borçlara sahip olabilme iktidarını ifade eder. İkinci 

bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, vakfın tüzel kişiliği vardır. Tüzel kişiler 

de gerçek kişiler gibi hukuk süjesidir
604

. Hukuk süjeleri ise, hak ehliyetine sahiptir
605

. 

Dolayısıyla vakıf da hak ehliyetine sahiptir
606

.  

Tüzel kişi olan vakıf, hak ehliyetine, aynen gerçek kişilerde olduğu gibi, kişi 

olarak varlık kazandığı anda sahip olur
607

. Vakıf tüzel kişiliği açısından bu an, asliye 

hukuk mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil anıdır
608

.  

Tüzel kişilerin hak ehliyeti, niteliği itibariyle gerçek kişilerinkinden 

farklıdır
609

. Tüzel kişilerin hak ehliyeti TMK. m. 48’de düzenlenmiştir. Anılan 

hükme göre, tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü olan 

                                                 
604

 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 540. 

605
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 540. 

606
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 117; Vakıf, hak ehliyetinin medenî usul hukukundaki karşılığı olan dava 

ehliyetine de sahiptir. Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 562; Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 416.  

607
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 540. 

608
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 378; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 540; Dural/Öğüz, s. 

236. 

609
 Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 411; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 561; Öğüz, s. 61.  
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hak ve borçlar dışındaki tüm hak ve borçlara ehildir
610

. Bu kapsamda örnek olarak, 

vakfın ergin olması, nişanlanması, evlenmesi, nafaka talep etmesi söz konusu 

olamaz
611

. Vakfın, ölüme bağlı tasarrufta bulunması ve kan esasına dayanan yasal 

mirasçı olması da mümkün değildir
612

. Ayrıca vakıf, işin niteliği gereği, kaydı 

hayatla irad ve ölünceye kadar bakma sözleşmesinde alacaklı da olamaz
613

.  

Tüzel kişiler, gerçek kişiler gibi, kişiliğin korunmasını talep edebilseler de, 

vücut bütünlüğünün ihlali sebebiyle maddi ve manevi tazminat talep etmeleri 

mümkün değildir
614

. 

                                                 
610

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 262; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 542; Serozan, (Genel), 

s. 504, §3, N. 3; Kanunumuz tüzel kişilerin hak ehliyeti konusunda gerçeklik teorisini benimsemiştir. 

Buna göre belirli ayrık durumlar dışında tüzel kişilere tam hak ehliyeti tanınmıştır. Bkz. Özsunay, s. 

63; Ancak doktrinde, kanunda yer alan prensiplerin, bazen varsayım bazen de gerçeklik teorisinin 

izlerini taşıdığı da savunulmuştur. Bkz. Hatemi, Medenî Hukuk Tüzel Kişileri I (Giriş, Tarihi 

Gelişim, Eski Vakıflar), İstanbul, 1979, s. 14-15; Dural/Öğüz, s. 213-214; Akünal, s. 16. 

611
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 26; Öğüz, s. 62; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 263. 

612
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 263; Öğüz, s. 62; Ancak vakfın, atanmış mirasçı veya vasiyet 

alacaklısı olması mümkündür. Özsunay, s. 67; TMK. m. 577/f.2’ye göre, tüzel kişiliği bulunmayan bir 

topluluğa belli bir amaç için yapılan kazandırmaları, o topluluk içindeki kişiler, mirasbırakan 

tarafından belirlenen bu amacı gerçekleştirmek kaydıyla birlikte edinmiş olurlar. Ancak anılan hükme 

göre, amacın bu yolla gerçekleştirilmesine olanak yoksa yapılan kazandırma vakıf kurma sayılır. 

613
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 27; Öğüz, s. 63. 

614
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 267; Vakıf, kişilik haklarına dahil değerlere yapılan saldırıların 

önlenmesini, durdurulmasını ve hukuka aykırılığın tespitini dava açarak sağlayabilir. Bu kapsamda 

vakfın maddi tazminat talep etmesi de mümkündür. Ancak manevi tazminat talep edip edemeyeceği 

tartışmalıdır. Doktrinde baskın görüş, tüzel kişilerin de manevi tazminat talep edebileceği yönündedir. 

Öğüz, s. 66 vd.; YHGK., T:01.02.2012, E:2011/4-687, K:2012/26 sayılı kararında da, tüzel kişilerin 

manevi tazminat talep edebileceklerine hükmedilmiştir. (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı).  
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Buna karşılık gerçek kişilere tanınmayan bir takım hak ve borçlar tüzel 

kişilere tanınmıştır
615

. Bu kapsamda bazı hakların sadece vakıflara ait olması söz 

konusudur. Örneğin, kamuya yararlı vakıfların vergi muafiyetinden yararlanma hakkı 

bu niteliktedir
616

.   

Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de, TMK. m. 26 uyarınca, ad üzerindeki 

haklardan yararlanmaları mümkündür
617

. Ayrıca TMK. m. 51’e göre, tüzel kişiler de 

gerçek kişiler gibi yerleşim yeri edinirler
618

. 

Diğer taraftan bütün tüzel kişilerin hak ehliyetlerinin kapsamı da aynı 

değildir
619

. Hak ehliyetinin kapsamı belirlenirken her somut olay kendi içerisinde 

değerlendirilmeli ve tüzel kişinin bünyesine göre bir karar verilmelidir
620

. 

 

II. VAKFIN HAK EHLİYETİNİN AMACI İLE SINIRLI OLUP 

OLMADIĞI SORUNU 

Tüzel kişiler, belli amaçların gerçekleştirilmesi için örgütlenmiş yapılardır
621

. 

Örneğin mal topluluğu niteliğinde olan vakıflara tüzel kişilik tanınmasının sebebi, 

                                                 
615

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 263. 

616
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 263; Öğüz, s. 63. 

617
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 28; Özsunay, s. 69. 

618
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 28; Özsunay, s. 69. 

619
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 268. 

620
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 268. 

621
 Serozan, (Zorluklar), s. 551; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 546. 
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amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamaktır
622

. Bu sebeple tüzel kişilerin hak ya da fiil 

ehliyetlerini amaçlarıyla sınırlamak isteyen görüşe, “tahsis ilkesi” denilmektedir
623

.  

Doktrinde bir kısım yazarlar, tahsis ilkesinin hak ehliyetini sınırladığını ve bu 

kapsamda tüzel kişilerin hak ehliyetlerinin amaçlarıyla sınırlı olduğunu 

savunmaktadır
624

. Bu görüşün dayanaklarından biri olarak eTTK. m. 137 hükmü 

gösterilmiştir
625

. Anılan hükümde, ticaret şirketlerinin, şirket sözleşmesinde yazılı 

işletme konusunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla bütün haklardan yararlanıp, 

borçları üstlenebilecekleri ifade edilmiştir. Bu görüşe göre, tüzel kişinin amacı 

dışında kalan hukuki işlemleri yok hükmündedir
626

. 

Diğer bir kısım yazarlar ise, tahsis ilkesinin fiil ehliyetini sınırladığını ve bu 

kapsamda tüzel kişilerin hak ehliyetlerinin amaçlarıyla sınırlı olmadığını 

savunmaktadır
627

. Bu görüşe göre, vakfın amacının hangi hakları beraberinde 

getireceğinin tespiti oldukça zordur
628

. Çünkü bir amacın gerçekleştirilebilmesi, 

                                                 
622

 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 546. 

623
 Tahsis ilkesinin niteliği doktrinde tartışmalıdır.  Kimi yazarlar tahsis ilkesinin hak ehliyetini 

sınırladığını savunurken, kimi yazarlar fiil ehliyetini sınırladığını savunmaktadır. Bazı yazarlar da her 

ikisini birden sınırladığını savunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz., Öztan, s. 20 vd. 

624
 Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 414; Serozan, (Genel), s. 504, §3; Özsunay, s. 61. 

625
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 264; Ancak bu hüküm 6102 sayılı Kanuna alınmamıştır. TTK. 

m. 125’e göre, ticaret şirketleri, TMK. m. 48 çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları 

üstlenebilir. 

626
 Öğüz, s. 65, dn. 12; Bu durumda iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması hususunda ileri sürülen 

öneriler için bkz. Serozan, (Tüzel Kişiler), s. 34-35. 

627
 Ballar, s. 401; Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 547; Öztan, (Organ Kavramı), s. 20, dn. 18’deki 

yazarlar.  

628
 Öztan, (Organ Kavramı), s. 20, dn. 18. 
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bütün hakların birlikte kullanılabilmesine bağlı olabilir
629

. Dolayısıyla vakfın hak 

ehliyeti değil, fiil ehliyeti, amacı ile sınırlı olmalıdır.  

Ayrıca doktrinde, tüzel kişinin amacının, onun hem hak ehliyetini hem de fiil 

ehliyetini sınırladığı da savunulmuştur
630

. 

Doktrinde ileri sürülen bir diğer görüşe göre ise, vakfın hak ehliyeti amacı ile 

sınırlı değildir
631

. Bu görüşe göre, hak ehliyeti sınırlaması ancak kanun ile 

gerçekleştirilebilir
632

. Vakıflar açısından ise, hak ehliyetini amaçla sınırlayan bir 

kanun hükmü bulunmamaktadır
633

. Dolayısıyla vakfın hak ehliyeti, amacı ile sınırlı 

değildir. Ancak vakıf senedinde çizilen çerçeve, tüzel kişinin organlarının yetkisini 

                                                 
629

 Öztan, (Organ Kavramı), s. 20, dn. 18. 

630
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 29; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 564. 

631
 Akünal, s. 26; Öğüz, s. 94; Hatemi (Ultra Vires), s. 329 vd. Yazar, tüzel kişilerin hak ehliyetinde, 

üç tür sınırlama olduğunu belirtmiştir. Bunlardan ilki, tüzel kişilerin gerçek kişilere özgü haklara sahip 

olamamasıdır. İkincisi, tüzel kişi tipini belirleyen sınırlı sayı (numerus clausus) ilkesine aykırı 

işlemlerdir. Üçüncüsü ise Kanunkoyucu tarafından yasak işlem olarak tespit edilen işlemlerdir. 

Bunların dışında hak ehliyeti sınırlaması bulunmamaktadır. Aynı yönde bkz. Alper, s. 74; Ergün, 

Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinin Ehliyet Durumu, İstanbul, 2010, s. 177; Organın hak ya da fiil 

ehliyetinin amacıyla sınırlandırılmasının, üçüncü kişiler aleyhine tüzel kişinin korunması anlamına 

geleceği ve bunun uygun olmadığı hakkında bkz., Akünal, s. 39. 

632
 Hatemi, Kişiler Hukuku Dersleri, İstanbul, 1992, s.160-161; Öğüz, s. 65; Hatemi, Ultra Vires 

Kuramı ve Türk Hukuku, Ersin Çamoğlu’na Armağan, İstanbul, 2013, s. 329. 

633
 Öğüz, s. 65; Hatemi, (Ultra Vires), s. 329.  
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sınırlamaktadır
634

. Dolayısıyla yerine göre, organın yetkisini aşarak yaptığı hukuki 

işlemler tüzel kişiyi bağlamayabilecektir
635

.  

Kanaatimizce de vakıflar açısından, TMK. m. 48’den başka sınırlayıcı bir 

hüküm bulunmadığından, vakfın hak ehliyeti amacıyla sınırlı olmamalıdır. Bununla 

beraber, vakıf senedinde çizilen çerçeve vakfın organlarının temsil yetkisini 

sınırlamalıdır
636

. 

 

§ 14. VAKFIN FİİL EHLİYETİ 

I. GENEL OLARAK 

Fiil ehliyeti, kişilerin sahip oldukları hakları bizzat kullanabilmelerini ve 

bizzat borç altına girebilmelerini ifade eder
637

. Genel olarak tüzel kişilerin fiil 

ehliyeti, TMK. m. 49’da düzenlenmiştir. Anılan hükme göre tüzel kişiler, kanuna ve 

kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla fiil ehliyetini kazanırlar
638

. 

Vakıf da fiil ehliyetini, kanuna ve vakıf senedine göre zorunlu organlarını 

                                                 
634

 Hatemi, (Kişiler), s.161; Öğüz, s. 65. 

635
 Bu görüşe göre, organın temsil yetkisini aşarak yaptığı işlemler hakkında, yetkisiz temsil 

hükümleri uygulanmalıdır. İşlemin vakfı bağlaması için vakfın, organının yaptığı işleme onay vermesi 

gerektiği hakkında bkz., Öğüz, s. 65; Hatemi, (Ultra Vires), s. 331 vd.; Alper, s. 76.  

636
 Bu noktada ifade etmek gerekir ki, vakfın mal varlığının amaca bağlı kalınarak değerlendirilmesi 

hususunda, VGM.’nin kamusal denetim yetkisi vardır. Anılan yetkinin gerekliliği için bkz. Serozan, 

(Tüzel Kişiler), s. 101. 

637
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 280-281. 

638
 Dolayısıyla fiil ehliyetinin medenî usul hukukundaki karşılığı olan taraf ehliyetini de bu anda 

kazanırlar. Taraf ehliyelerinin bulunduğu hususunda bkz., Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 562; 

Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 416.  
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oluşturduğu anda kazanır
639

. Dolayısıyla, kuruluş aşamasını tamamlayarak hak 

ehliyetini kazanan vakıf, henüz zorunlu organlarını oluşturmamışsa fiil ehliyetini 

kazanamayacaktır
640

.  

TMK. m. 109’a göre vakıflarda, kanun tarafından belirlenen tek zorunlu 

organ, yönetim organıdır. Ancak vakıf senedinde başkaca zorunlu organlar 

öngörülmüş olabilir
641

. Vakfın örgütü içerisinde yer alan organlar arasındaki 

işbölümü, kanuna ya da vakıf senedine göre belirlenir
642

. 

 

II. VAKIFLARDA ORGAN KAVRAMI VE ORGAN SIFATININ 

KAZANILMASI 

A. Organ Kavramı ve Organın Niteliği 

TMK. m. 50/f.1’e göre, tüzel kişinin iradesi organları aracılığıyla açıklanır. 

Kanun koyucu, organ sıfatını taşıyan kişi ya da kişi toplulukları tarafından 

oluşturulan ve açıklanan iradeyi, tüzel kişinin iradesi olarak kabul etmiştir
643

. Vakfın 

organı, vakfın iradesinin oluşmasını ve bu iradenin dış dünyaya açıklanmasını 

sağlar
644

. Söz konusu organ, tek bir kişiden oluşabileceği gibi, kişi topluluğundan da 

                                                 
639

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 380; Özsunay, s. 430. 

640
 Öğüz, s. 68, dn. 27; Özsunay, s. 73; Serozan, (Genel), s. 505, §4, N. 1. Serozan, gerçek kişilerin 

“olgunlaşmayla”, tüzel kişilerin ise “organlaşmayla” fiil ehliyetini kazanacaklarını belirtmiştir.  

641
 Öğüz, s. 69. 

642
 Dural/Öğüz, s. 238. 

643
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 270; Öğüz, s. 69. 

644
 Özsunay, s. 429; Dural/Öğüz, s. 237. 
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oluşabilir
645

. Ayrıca vakfın organı, gerçek kişiler olabileceği gibi, tüzel kişiler de 

olabilir
646

.  

Vakıf ile organ arasındaki ilişki, borçlar hukuku anlamında bir temsil ilişkisi 

değildir
647

. Çünkü organın açıkladığı irade bizzat tüzel kişinin iradesidir
648

. Oysa 

temsilci kendi iradesini açıklar, ancak yapılan işlem ile temsil olunan bağlanır
649

. Bu 

çerçevede organı, tüzel kişiliğin bir parçası, bir unsuru olarak nitelendirmek 

gerekir
650

. Bununla beraber, niteliğine uygun düştüğü ölçüde Borçlar Kanunu’nun 

iradi temsile ilişkin hükümlerinin, organın tüzel kişi için yaptığı işlemler hakkında 

kıyasen uygulanması mümkündür
651

. 

 

B. Organ Sıfatının Kazanılması 

TMK. m. 109’a göre, vakıf için Kanunda öngörülen zorunlu organ, yönetim 

organıdır. Kanunen zorunlu olan yönetim organı dışında, vakfın amacına göre isteğe 

bağlı organlar da oluşturulabilir
652

. TMK. m. 109’a göre vakfeden, vakıf senedinde 

gerekli gördüğü başka organları da gösterebilir. Buna göre isteğe bağlı organlar, 

emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, vakıf senedinde belirlenmelidir. Gerek 

                                                 
645

 Özsunay, s. 430. 

646
 Özsunay, s. 431. 

647
 Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 418; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 565; Akünal, s. 35 vd.; Öğüz, s. 

70; Öztan, (Organ Kavramı), s. 83, dn. 1; Ergün, s. 192 vd. 

648
 Dural/Öğüz, s. 237; Öztan, (Organ Kavramı), s. 86, dn. 16. 

649
 Öztan, (Organ Kavramı), s. 86, dn. 13-14. 

650
 Öğüz, s. 70; Serozan, (Genel), s. 506, §4, N. 2. Yazar, organı, tüzel kişinin kumanda köprüsünde, 

dümen başında görev almış yetkili kişi olarak betimlemektedir.  

651
 Öztan, (Organ Kavramı), s. 88, dn. 26; Öğüz, s. 70, dn. 33. 

652
 Özsunay, s. 432;Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 689-690. 
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zorunlu gerek isteğe bağlı organları oluşturacak kişiler, atama ya da seçim yoluyla 

belirlenir
653

.  

Vakıf senedinde belirlenen seçimlik organlara, niteliğine uygun düştüğü 

ölçüde derneklerin organlarına ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanması 

mümkündür
654

. 

Doktrinde tüzel kişinin organlarının kanun ya da ana statü tarafından 

belirlenenlerden ibaret olmadığı savunulmaktadır
655

. Bu görüşe göre, tüzel kişinin 

amacı doğrultusunda, sürekli bir şekilde karar verme yetkisini fiilen ve etkili olarak 

kullananlar da organ olarak nitelendirilmelidir
656

. Söz konusu bu kişiler “fiili organ” 

olarak adlandırılmaktadır
657

. Bu kişilerin organ olarak kabul edilmesinin vakıf tüzel 

kişiliği açısından bir takım hukuki sonuçları vardır. Örneğin organ olarak kabul 

edilecek bu kişilerin hukuka aykırı fiillerinden bizzat vakıf sorumlu tutulacaktır
658

. 

Ayrıca bu kişilerin hukuki işlemleri de vakfı bağlayacaktır
659

. 

                                                 
653

 Avcı, Türk Medeni Kanununa Göre Vakıf Yönetim Organı, İstanbul, 2006, s. 43-44; Öğüz, s. 

71, dn. 34. 

654
 Egger (çev. Çernis), m. 83, s. 170, N. 7; Özsunay, s. 433; Dural/Öğüz, s. 345, dn. 437. 

655
 Akünal, s. 35; Öğüz, s. 71, dn. 35. Yazar, kanun ya da vakıf senedi tarafından belirlenen organları, 

“şekli” ya da “biçimsel” organ olarak adlandırmıştır. Bu organların fiillerinin vakfa izafe edilmesi 

hususunda tereddüt bulunmadığını belirtmiştir.  

656
 Öğüz, s. 71, dn. 36’da belirtilen yazarlar.  

657
 Serozan, (Genel), s. 507, §4, N. 5; Özsunay, s. 72. Yazar, İsviçre Federal Mahkemesi’nin, bir 

derneğin sekreterini ve bir bankanın müdürünü de organ saydığı kararlarına atıf yapmıştır. Ayrıca, bir 

bankanın şube müdürünün organ sayılması hakkındaki, YHGK., T:15.01.1964, 600/55 sayılı kararı 

için bkz., Öğüz, s. 71-72, dn. 36. 

658
 Öğüz, s. 72. 

659
 Öğüz, s. 72. 
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C. Vakıf İle Organı Oluşturanlar Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği 

Vakıf ile organı oluşturan kişi ya da kişiler arasındaki ilişkinin hukuki niteliği 

konusunda Medenî Kanunda hüküm bulunmamaktadır
660

. Dolayısıyla meselenin 

çözümü doktrin ve içtihatlarda aranmalıdır. Doktrinde bu ilişkinin, organın, vakıf 

tüzel kişiliğine bağımlı olarak, belirli olan veya olmayan süreyle iş görmeyi 

üstlendiği hallerde, TBK. m. 393 vd.’nda (eBK. m. 313 vd.) düzenlenen hizmet 

sözleşmesi olduğu savunulmuştur
661

. Ancak organın vakfa tabi olmaksızın, bir zaman 

kaydı da olmaksızın, nitelikli işgücünü özgülemek suretiyle faaliyette bulunduğu 

hallerde, TBK. m. 502 vd.’nda  (eBK. m. 386 vd.) düzenlenen vekâlet sözleşmesinin 

mevcut olduğu ifade edilmiştir
662

.  

 

D. Vakfın Organsız Kalmasının Etkisi 

Vakfın fiil ehliyetinin koşulu, zorunlu organlara sahip olmasıdır
663

. 

Dolayısıyla kuruluşunda zorunlu organlarını oluşturamayan vakıf, fiil ehliyetini 

kazanamayacaktır
664

. 

Vakfın zorunlu organlarını sonradan kaybetmesi halinde ise, fiil ehliyeti 

ortadan kalkacaktır
665

. Bu halde uygulanmak üzere, VK. m. 8’de, “Yeni vakıfların 

organlarında ölüm, istifa ya da herhangi bir nedenle eksilme olduğu takdirde; vakıf 

                                                 
660

 Öğüz, s. 73. 

661
 Öğüz, s. 73; dn. 41; Söz konusu sözleşmenin unsurları için bkz., Zevkliler/Gökyayla, Borçlar 

Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2013, s. 418 vd. 

662
 Öğüz, s. 73; dn. 41; Söz konusu sözleşmenin unsurları için bkz., Zevkliler/Gökyayla, s. 590 vd. 

663
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 380; Özsunay, s. 430. 

664
 Öğüz, s. 68, dn. 27; Özsunay, s. 73; Serozan, (Genel), s. 505, §4, N. 1. 

665
 Öğüz, s. 74; Öztan, (Organ Kavramı), s. 27. 
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senedindeki hükümlere göre, hüküm bulunmaması halinde vakıf senedi değişikliğine 

yetkili organın, bunun bulunmaması halinde ise icraya yetkili organın kararı ve 

Genel Müdürlüğün görüşü alınarak mahkemece yenisi seçilir.” hükmü yer 

almaktadır. 

VY. m. 13/f.2’ye göre de, Kanuna paralel şekilde, vakıfların organlarında 

ölüm, istifa ya da herhangi bir sebeple eksilme olduğu takdirde, vakıf senedindeki 

hükümlere göre eksiklik tamamlanmalıdır. Eğer vakıf senedinde hüküm 

bulunmuyorsa, senet değişikliği yapılarak eksiklik giderilmelidir.  Ancak anılan 

hükme göre;  

“…a) Vakıf senedi değişikliğine yetkili organında eksilmeler nedeniyle karar 

yeter sayısının sağlanamaması halinde vakıf senedi değişikliğine yetkili organın 

karar yeter sayısı gözetilmeden aldığı karar, 

b) Vakıf senedi değişikliğine yetkili organın bulunmaması veya hiçbir 

üyesinin kalmaması halinde ise icraya yetkili organın kararı, 

c) İcraya yetkili organdaki eksilmeler nedeniyle karar yeter sayısının 

sağlanamaması halinde ise karar yeter sayısı gözetilmeden alınan karar…” ile 

Mahkemeye başvurulmalıdır. Bu durumda Mahkemece anılan eksiklik giderilirken, 

Genel Müdürlüğün yazılı görüşü alınacaktır. Anılan hükmün üçüncü fıkrasına göre 

ise, Mahkeme kararını müteakip, organlardaki eksilmelerin tamamlanması hususunda 

gerekli senet değişikliği yapılacaktır. Anılan hükümlerde öngörülen çözümler, vakfın 

faaliyetinin kesintiye uğramaması amacına yöneliktir
666

. 

                                                 
666

 5737 sayılı Kanun m. 8 gerekçesi, http://www.sayilikanun.com/5737-sayili-vakiflar-kanununun-

gerekcesi/, ET.:31.12.2014. 

http://www.sayilikanun.com/5737-sayili-vakiflar-kanununun-gerekcesi/
http://www.sayilikanun.com/5737-sayili-vakiflar-kanununun-gerekcesi/
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Sürekli olarak zorunlu organlarından yoksun kalan vakıf, kural olarak sona 

erer
667

. Ancak VK. m. 8’e göre vakfın zorunlu organ eksikliğinin tamamlanması 

mümkün olursa, vakıf sona ermez
668

. Vakfın zorunlu organlarının kaybı geçici 

nitelikte ise, bu organlar oluşturuluncaya kadar vakfa TMK. m. 427/f.1-b.4’e göre 

yönetim kayyımı atanır
669

. Anılan hükme göre, bir tüzel kişi gerekli organlardan 

yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa, vesayet makamı olan sulh 

hukuk mahkemesi tarafından kendisine yönetim kayyımı atanır. Bu suretle 

malvarlığının idaresi sağlanan vakfın, ehliyetsizliği giderilmiş olur
670

. Kanunun 

lafzından anlaşılacağı üzere, sadece zorunlu organların yokluğu halinde bu yola 

başvurulabilir
671

. 

 

III. VAKFIN ÖRGÜTÜ 

A.  Vakfın Yönetim Organı 

TMK. m. 109’a göre, vakıflarda zorunlu olan tek organ, yönetim organıdır. 

Kanun koyucu vakfın yönetim organını, hem karar organı hem de yürütme organı 

olarak saptamıştır
672

. Yönetim organının sayısı ise belirtilmemiştir. 

                                                 
667

 Ballar, s. 401; Öğüz, s. 75, dn. 46. 

668
 Öğüz, s. 75. 

669
 Ballar, s. 401; Öğüz, s. 74. 

670
 Öğüz, s. 74; Öztan, (Organ Kavramı), s. 25.  

671
 Öztan, (Organ Kavramı), s. 27, dn. 49. Örneğin, denetim organının yokluğu halinde bu yola 

başvurulamaz.  

672
 Akünal, s. 135; Öğüz, s. 79; Özsunay, s. 433; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 381; Tüzel 

kişinin organlarının hareket şeklini belirleyen, onlara talimatlar veren organ, karar organıdır. Karar 
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Vakıflarda yönetim organı, tek bir kişiden oluşabileceği gibi, kurul şeklinde 

de olabilir
673

. Uygulamada yönetim organının kurul olarak belirlendiği hallerde 

yönetim organına, “mütevelli heyeti”, “yönetim kurulu” gibi adlar verilmektedir
674

. 

Yönetim organında gerçek kişiler olabileceği gibi, tüzel kişiler de bulunabilir
675

. 

Vakıflarla ilgili mevzuatta, vakfın organlarının toplantı usul ve esaslarını 

düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda beliren hukuki boşluğun, 

somut olay ve deliller çerçevesinde doldurulması gerekmektedir. Örneğin, vakfın 

yönetim organı kurul şeklinde oluşturulmuşsa, toplantı ve kararlarına ilişkin olarak 

dernek genel kurulu açısından kanunda yer verilen esasların kıyasen uygulanması 

mümkündür
676

. 

TMK. m. 106’ya göre, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli vakıf senedinde 

gösterilmelidir. Bu kapsamda vakfın yönetim organının da vakıf senedinde 

gösterilmesi zorunludur. VK. m. 6/f.5’e göre de,  yeni vakıfların yönetim organı 

vakıf senedine göre oluşturulur. Ayrıca anılan hükme göre, vakıfların yönetim 

organlarında görev alanların çoğunluğunun, Türkiye’de yerleşik bulunması gerekir. 

                                                                                                                                          
organının aldığı kararları icra eden, üçüncü kişilerle tüzel kişi adına hukuki işlemlerde bulunan organ 

ise, yürütme organıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Öztan, (Organ Kavramı), s. 95.  

673
 Öğüz, s. 77, dn. 50. 

674
 Öğüz, s. 77, dn. 51; Özsunay, s. 431; Serozan, (Genel), s. 516, §6, N. 11. 

675
 Öğüz, s. 78, dn. 52; Özsunay, s. 431; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 651. 

676
 YHGK., T:26.12.2001, E:2001/18-1163, K:2001/1172 sayılı kararında; DK.’daki hükümlerin, 

vakıfların mütevelli heyeti, kurucular kurulu, genel kurul, kongre gibi değişik adlar altında anılan üst 

düzeydeki karar organlarının toplantıları için de aynen geçerli olduğuna işaret edilmiştir. Karar için 

bkz., Öğüz, s. 77, dn. 49; Vakıf senedinde, toplantı usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeler yapılabilir. 

Bkz. Aykul, s. 100.  
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Dolayısıyla anılan hükümden, yabancıların, vakıf yönetim organında görev almaları 

bakımından herhangi bir sınırlama bulunmadığı anlaşılmaktadır
677

. 

Vakıf senedinde yönetim organının görevlerine ve vakfın temsil edilmesine 

ilişkin yeterli düzenleme bulunmuyorsa, TMK. m. 107/f.2 ve VY. m. 10/f.2’ye göre, 

tescile karar verecek mahkeme tarafından bu hususlar tamamlattırılmalıdır. Eğer 

kuruluş aşamasında söz konusu eksiklikler tamamlattırılmamışsa, TMK. m. 

107/f.2’ye göre, kuruluştan sonra da vakfın yerleşim yeri mahkemesince 

tamamlattırılması mümkündür. Anılan hükme göre bunun için, denetim makamının 

başvurusu üzerine, olanak varsa vakfedenin görüşü alınmalıdır. 

Vakıf senedinde, asıl organ olan yönetim organının yetkilerinin başka bir 

organa kullandırılması yönünde düzenlemeler yapılamaz
678

. Ancak doktrinde, 

                                                 
677

 Ballar, s. 402; Öğüz, s. 78. 

678
 YHGK., T:23.10.2002, E:2002/18-911, K:2002/856 sayılı kararında, “…Tescili istenen Vakfa ait 

Senedin Danışma Kurulu başlığını taşıyan 11. maddesinde, bu kurulun Yönetim Kurulunun danışma 

organı olduğunun belirtildiği, 12. maddesinde ise yönetim kurulunca toplantıya sunulan yıllık çalışma 

ve faaliyet raporu hakkında görüş, eleştiri ve dileklerini açıklayacağının ifade edildiği, 7. maddede de 

Vakfın organlarının yönetim ve danışma kurulundan oluştuğu açıklanmıştır. Böylece Vakıfta asıl 

organın yönetim kurulu, yardımcı organın ise danışma kurulu olduğu anlaşıldığı halde; asıl organ 

olan yönetim kurulunun yetkilerini devredecek ve bunları başka bir organa kullandırması sonucunu 

doğuracak, uygulamada karışıklığa ve duraksamaya yer verecek nitelikte, bir düzenleme yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Vakıf Senedinin 16. maddesinde bu şekilde değişiklik yapılması doğru 

görülmemiştir…” açıklaması yer almaktadır. (Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası). 
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yönetim organına ait olacak yetkilerin, birden fazla organa ait olacak şekilde vakıf 

senedinde dağıtılmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir
679

. 

 

B.  Yönetim Organının Görevleri 

Yönetim organı, bir karar organı olarak, vakfın genel durumu ve işleyişi ile 

ilgili kararları alır
680

. Ayrıca bir yürütme organı olarak, vakfı yönetme ve temsil etme 

görevleri de vardır
681

. Yönetim organı görevlerini ifa ederken, vakıf senedi 

hükümlerine uymak zorundadır
682

.  

TMK. m. 112/f.1’e göre, vakfın yönetim şeklinin değiştirilmesi için 

mahkemeye başvurulması yönetim organının görevidir. Ayrıca TMK. m. 113’e göre, 

vakfın amacının ve mallarının değiştirilmesi için mahkemeye başvurulması da 

yönetim organının görevleri arasında yer almaktadır. Anılan bu görevler, yönetim 

organının karar organı olarak yerine getireceği görevleri arasındadır
683

. 

                                                 
679

 Doğan, s. 267; Öğüz, s. 78-79. Yazarlara göre bu durumda, organlar arasında karar alma ve alınan 

kararları uygulama açısından yetkileri diğerine nazaran daha fazla olan organı yönetim organı olarak 

nitelemek gerekir. 

680
 Ballar, s. 402; Öğüz, s. 79; Yönetim organının bir karar organı olarak; vakfın leh ve aleyhindeki 

dava ve takipler konusunda karara varmak, sulh ve ibrada bulunmak, vakfa yapılacak bağışları vakıf 

senedi hükümlerine göre kabul etmek veya reddetmek gibi görevleri bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi 

için bkz., Akünal, s. 135.    

681
 Ballar, s. 402; Öğüz, s. 79; Yönetim organının bir yürütme organı olarak; vakıfla faydalananlar 

arasındaki ilişkiyi düzenlemek, vakfın amacına ulaşabilmesi için her türlü işlemi yapmak gibi 

görevleri bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz., Akünal, s. 135.    

682
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 384. 

683
 Akünal, s. 135; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 384. 
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Vakfın mallarının korunması ve bakımının sağlanması, yönetim organının 

görevidir
684

. Bu görevi, bir yürütme organı olarak yerine getirmesi gereken görevleri 

arasındadır
685

. Ayrıca vakfa özgülenen taşınmazların tapu siciline tescil edilmesi 

işleminden de, VY. m. 12/f.2’ye göre, vakıf yöneticileri sorumludur. Vakfın 

yöneticileri, VK. m. 12/f.4’e göre,  vakfın kazandığı veya değiştirdiği taşınmaz 

malları, tapuya tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe 

bildirmelidir.  

TMK. m. 114’e göre yönetim organının, her takvim yılının ilk üç ayı içinde 

vakfın bir önceki yıla ait malvarlığı durumunu ve çalışmalarını bir rapor hâlinde 

VGM.’ye bildirmesi ve durumu uygun araçlarla yayımlaması da yürütme organı 

olarak yerine getirmesi gereken görevlerindendir
686

. VY. m. 34’e göre de, vakıf 

yöneticileri, her yıl Yönetmelikte bulunan (Ek-2) matbu bir beyannameyi eksiksiz 

doldurup her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde bölge müdürlüğüne vermek ve 

elektronik ortamda göndermek zorundadır
687

. 

Vakfın amacına ulaşabilmesi için gerekli bütün işlerin yapılması da yönetim 

organının görevidir
688

. Vakfın amacı imkânsızlaşırsa, yönetim organı TMK. m. 

116/f.1’e göre, sona ermeyi mahkeme siciline tescil ettirecektir
689

. Doktrinde, vakfın 

                                                 
684

 Akünal, s. 135; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 384. 

685
 Akünal, s. 135; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 384. 

686
 Öğüz, s. 79; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 385. 

687
 Matbu beyanname için bkz., http://www.vgm.gov.tr/icerik.aspx?Id=20, ET.:09.01.2015. 

688
 Öğüz, s. 79. 

689
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 385. 

http://www.vgm.gov.tr/icerik.aspx?Id=20
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yönetim organının, basiretli bir iş adamı gibi davranmak zorunda olduğu ifade 

edilmiştir
690

. 

 

C.  Vakfın Seçimlik Organları  

 Vakfeden, vakıf senedi ile, zorunlu organ olan yönetim organı dışında, başka 

organlar da belirleyebilir
691

. Bu açıdan TMK. m. 109 hükmü ile vakfedene geniş bir 

özgürlük tanınmıştır
692

. Örneğin vakfeden isterse, organların seçimi için karar 

almaya yetkili bir organ oluşturabilir
693

. Uygulamada seçimlik organlar olarak; genel 

kurul, danışma kurulu, planlama kurulu ve denetleme kuruluna yer verildiği 

görülmektedir
694

. Vakıf senedinde belirtilen seçimlik organlara, niteliğine uygun 

düştüğü ölçüde, derneklerin organlarına ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanması 

mümkündür
695

.  

 

D.  Vakıflarda Üyelik  

743 sayılı Medenî Kanunda, vakıflarda üyeliği yasaklayan açık bir hüküm 

bulunmamaktaydı. Ancak bu dönemde dahi vakıf tüzel kişiliğinin yapısı gereği, 

vakıflarda üyeliğin mümkün olmadığı ifade ediliyordu
696

. 01.01.2002 tarihinde 

                                                 
690

 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 688. 

691
 Özsunay, s. 432; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 652. 

692
 Özsunay, s. 432. 

693
 Egger (çev. Çernis),  m. 83, s. 170, N. 7. 

694
 Ballar, s. 402; Özsunay, s. 433; Öztan, (Organ Kavramı), s. 98. 

695
 Özsunay, s. 433; Egger (çev. Çernis), m. 83, s. 170, N. 7. 

696
 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 638; Akünal, s. 137; Uyan, “Vakıflarda Üyelik Olmaz” Medeni 

Kanun Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflarda Kanuni Tipe Özgü Örgütlenme Modeli ve MK. 
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yürürlüğe giren 4721 sayılı Kanun m. 101/f.3 ile ise, vakıflarda üyelik açıkça 

yasaklanmıştır
697

. 

Anılan hükmün Bakanlık tasarısındaki gerekçesi, “Üçüncü fıkrada, 

vakıflarda üyeliğin söz konusu olamayacağı esası getirilmiştir. Ülkemizde belirli 

dönemlerde söz konusu olabilen dernekleşme yerine vakıf kurma eğilimleri, böylece 

yeterli mal ve hakların belirli bir amaca özgülenmesinin aranması ve derneklerden 

farklı olarak vakıflarda üyelik olamayacağının öngörülmesi ile sınırlandırılmış 

olacak ve bu suretle dernek benzeri vakıflar kurulması değil, gerçek anlamda tarihi 

gelişimine ve işlevine uygun şekilde vakıf kurulması yolu, yasal güvence altına 

alınmış olmaktadır.” şeklindedir
698

. 

Söz konusu bu yasak aleyhine, Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi ve 

Gaziantep 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, somut norm denetimi yoluyla 

Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Söz konusu başvurularda, anılan hükmün 

AY.’nin 2., 5., 10., 13. ve 33. maddelerine aykırı olduğu iddia edilmiştir. Bunun 

üzerine AYM. tarafından alınan 17.04.2008 tarihli ve E:2005/14, K:2008/92 sayılı 

                                                                                                                                          
md. 101/3 Hükmü Üzerine Bir Değerlendirme, BATİDER, 2006, C. XXIII, S. 4, s. 305, dn. 17; 

Akyıldız, s. 423-424. Buna gerekçe olarak, vakfın hukuki niteliği ve tüzel kişilerdeki sınırlı sayı ilkesi 

gösterilmiştir. Tüzel kişilerde sınırlı sayı ilkesinin yazılı olmayan bir emredici kural olduğu yönünde 

bkz., Gürzumar, s. 535, dn. 34’deki yazar; Uyan, (Değerlendirme), s. 308, dn. 29-30. 

697
 Yasaklayıcı hükmün Kanunu Medenî’den farklı olarak TMK.’da açıkça yer alması şu gerekçelere 

dayandırılmıştır. Bunlar; 80’li yıllarda, derneklerin dış denetimi için konulan kısıtlayıcı hükümlerden 

ve derneklerin taşınmaz mal edinme yasağından kurtulma isteği (mülga 2908 Sayılı Kanun m. 64’te 

söz konusu yasak mevcuttu) ve ayrıca vakıflara sağlanan ayrıcalıklardan faydalanma isteğidir. Bkz. 

Gürzumar, s. 535, dn. 35; Akyıldız, s. 423; Söz konusu yasak ile engellenmek istenen hususun 

“derneklerin vakıflaşması” olduğu hakkında bkz. Gürzumar, s. 536, dn. 36. 

698
 Gürzumar, s. 538, dn. 42. 
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kararla, “vakıflarda üyelik olmaz” hükmü, AY.’nin 2., 13. ve 33. maddelerine aykırı 

bulunarak iptal edilmiştir
699

. 

Yerel Mahkemelerce AYM.’ye başvurulurken, ilgili hükme itiraz gerekçeleri 

sayılmıştır. Buna göre ilk gerekçe, 1967 tarihli 903 sayılı Kanuna göre kurulmaya 

başlayan yeni vakıfların hemen hepsinde vakıf üyeliği bulunduğu, bu şekilde 

kurulmuş olan vakıfların varlığını sürdürmesinin, yeni üye kayıtlarının yapılmasına 

bağlı olduğu şeklindedir. Bir diğer gerekçe ise, itiraz edilen hükmün, vakıf ve 

dernekler arasında üyelik yönünden var olan eşitliği ortadan kaldırdığı ve bunun 

Anayasa’ya aykırı olduğu yönündedir. Buna göre, tek başına vakıf kurma imkânı 

olmayan, fakat bir vakfa üye olarak topluma ve kamuya maddi yardımda bulunmak 

veya ismini üye olacağı vakıf içerisinde yaşatmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bu 

anayasal hakları engellenmektedir. Öte yandan vakıf kurucularının da vakıflarına üye 

alma istek ve iradelerinin önüne kanunen engel konulmaktadır.  Ayrıca vakıflarda 

üye kaydının, vakıf kültürü ve vakıf medeniyetinin daha da güçlü ve kalıcı olmasını 

sağlayacağı ve vakıfların her geçen gün daha çok önem kazanan gönüllü kuruluşlar 

arasında yerini almasına yardımcı olacağı da itiraz gerekçesi olarak ileri sürülmüştür. 

AYM.’nin kararında ilgili hükmün iptal dayanağı olarak, AY. m. 33 

gösterilmiştir. Anılan kararda, “Anayasa’nın 33. maddesinde, herkese, önceden izin 

almaksızın dernek kurma, derneklere üye olma ya da üyelikten çıkma özgürlüğü 

tanınmıştır. Maddede vakıflara üyelik konusunda açık bir düzenlemeye yer 

verilmemiş ancak son fıkrada, bu madde hükümlerinin vakıflarla ilgili olarak da 

uygulanacağı belirtilmiştir. Derneklerin ve vakıfların kuruluşları, amaçları, işlevleri, 

                                                 
699

 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı RG.’de yayımlanan karar. (Corpus Mevzuat ve İçtihat 

Programı). 
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işleyişleri ve yönetimleri aynı değil ise de, Anayasa’nın 33. maddesinin birinci ve son 

fıkraları birlikte değerlendirildiğinde, herkesin, vakıflara üye olma özgürlüğüne 

sahip olduğu anlaşılmaktadır.” hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca söz konusu kararda, 

AY. m. 13’e göre, temel hak ve özgürlüklerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca 

Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 

sınırlanabileceği vurgulanmıştır. Buna göre, vakıflara üye olma özgürlüğünü ortadan 

kaldıran itiraz konusu hüküm, Anayasa’ya aykırı bulunmuştur. 

Söz konusu iptal kararı üzerine VGM., 2008/14 sayılı bir genelge 

yayımlayarak, vakıf senedinde üyelikle ilgili hüküm bulunan vakıfların üye alımı 

yapabileceklerini açıklığa kavuşturmuştur
700

. Anılan Genelgeye göre, vakıf 

senetlerinde 01.01.2002 tarihinden önce üyelikle ilgili hüküm bulunan, ancak TMK. 

m. 101/f.3 uyarınca resmi senetlerinden üyelik hükümlerini çıkaran vakıflar, yeniden 

senet değişikliği yaparak üye alabileceklerdir
701

. 

Doktrinde, AYM.’nin söz konusu iptal kararı eleştirilmektedir. Bizim de 

katıldığımız görüşe göre, üyelik, bir mal topluluğu olan vakfın özüyle 

bağdaşmamaktadır
702

. Bunun gerekçesi, tüzel kişilerdeki sınırlı sayı ve tipe bağlılık 

                                                 
700

 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 667. 

701
 Akipek/Akıntürk/Ateş-Karaman, s. 667; Yargıtay, Medenî Kanun m. 101/f.3 hükmünün yürürlüğe 

girmesinden sonra, bu hükmün nasıl uygulanacağına dair yasal düzenleme yapılıncaya kadar, vakıf 

senetlerinde üyelikle ilgili hüküm bulunan vakıfların yeni üye kaydetmemek koşuluyla hali hazır 

statülerini koruyacakları görüşündeydi. Bkz. Yarg. 18. HD., T:04.03.2004, E:2004/1028, 

K:2004/1672. (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

702
 Ballar, s. 272; Uyan, (Değerlendirme), s. 309; Akünal, s. 137; Serozan, (Genel), s. 515, §6, N. 10; 

Öğüz, s. 80; Akyıldız, s. 423; Gürzumar, s. 526. Gürzumar, iptal edilen hüküm Kanunda 

bulunmasaydı dahi vakıfların yapısı gereği söz konusu yasağın mevcut olacağını savunmuştur.  
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ilkeleridir
703

. Vakfeden, emredici hükümlere aykırı olmadıkça vakıf senedini dilediği 

gibi düzenleyebilir. Ancak hukukumuzda, tüzel kişiliğin kapsamının belirlenmesinde 

mutlak bir özgürlük bulunmamaktadır
704

. Bu sebeple kurucu, vakıf tüzel kişiliği 

türünü seçtikten sonra, vakfı dernekleştiren vakıf senedi kuralları koyamamalıdır
705

. 

Ayrıca AB.’de de, vakıfların düzenlemelerine yansıyan ortak değerler 

arasında, “vakıflarda üyelik olamaz.” ilkesi yer almaktadır
706

. Vakıflarda üyeliği 

yasaklayan kural, AYM. tarafından yanlış yorumlanmıştır
707

. Vakıflarda, 

derneklerdeki gibi bir karar organı üyeliği olması düşünülemez
708

. Örneğin kişi 

topluluğu niteliğinde olan derneklerde, üyelerin derneklere mensup olduğu ifade 

edilebilir
709

. Ancak vakıflarda, vakıftan yararlananlar için böyle bir aidiyet söz 

                                                 
703

 Serozan, (Tüzel Kişiler), s. 30; Uyan, (Değerlendirme), s. 307; Gürzumar, s. 531, dn. 16’daki Türk 

ve İsviçre doktrinindeki yazarlar. 

704
 Uyan, (Değerlendirme), s. 307-308; Akünal, s. 137; Akyıldız, s. 422-423; Hatemi, (Ultra Vires), s. 

330.  

705
 Akyıldız, s. 422-423; Uyan, (Değerlendirme), s. 303; Kanaatimizce üyelik, vakfın ilkeli kişiliğine 

uygun düşmemektedir. Bkz. İkizler, Tüzel Kişilerin İlkeli Kişiliği Bu Uğurda Ana Statünün 

Anlamı ve İşlevi, Ankara, 2012, s. 42 vd. 

706
 Avcı, Vakıf Hukukumuzun Avrupa Birliği Düzenlemelerine Yansıyan “Ortak Değerler” ile 

Karşılaştırmalı Görünümü ve Önerilerimiz, Cumhuriyetin 80. Yılında Uluslararası Vakıf 

Sempozyumu, Ankara, 2004, s. 304.  

707
 Serozan, (Genel), s. 515, §6, N. 10-11. 

708
 Uyan, (Değerlendirme), s. 312, dn. 46; Hatemi/Kalkan-Oğuztürk, s. 106, §11, N. 9; Vakfın zorunlu 

organlarının ya da seçimlik organlarının üyelerinin olması elbette ki mümkündür. Bkz. Gürzumar, s. 

532; Ballar, s. 272; Uyan, (Değerlendirme), s. 309, dn. 34; Vakıflarda üyeliğin kabul edilmesi, 

doktrinde, vakıf hukukuna zarar verici ve kurumu dejenere edici nitelikte görülmüştür. Bkz. Akyıldız, 

s. 423; Serozan, (Genel), s. 515, §6, N. 10-11. 

709
 Gürzumar, s. 532. 
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konusu olamaz
710

. Vakıfta tek karar mercii vakfedendir
711

. Vakfeden tarafından 

belirlenen amacı hayata geçirmek ise, organların tek görevidir
712

. Organların, bunun 

dışında bir görevi bulunmamaktadır
713

. Örneğin organlar, kişi topluluklarının aksine, 

üyelik hakkı kapsamında belirli bir oyçokluğuyla ya da oybirliğiyle vakfın amacını 

doğrudan değiştirme hakkına sahip olamazlar
714

. 

Tüm bu açıklamalara rağmen, AYM.’nin kararının uygulanmaması, AY. m. 

153/f.son hükmü karşısında mümkün değildir. AYM.’nin, vakfın yapısını göz önüne 

almaksızın şekli bir bakış açısıyla aldığı karar, vakıflar bakımından oldukça 

sakıncalıdır
715

. Bu sebeple doktrinde, zararlı sonuçların ortadan kaldırılması için, 

AY. m. 33/f.son hükmünün değiştirilmesi önerilmiştir
716

. 

 

E.  Vakıf Yöneticilerinin Görevden Uzaklaştırılmaları 

Vakıf yöneticisi olamayacak kişiler, VK. m. 9/f.1’de sayılmıştır. Buna göre, 

vakıflarda; hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, dolandırıcılık, nitelikli 

                                                 
710

 Gürzumar, s. 532. 

711
 Serozan, (Genel), s. 515, §6, N. 10-11. 

712
 Bu husus, eski vakıf hukukumuzda, “vakfedenin koşulları Allah’ın emri gibidir.” şeklinde ifade 

edilmiştir. Uyan, (Değerlendirme), s. 311, dn. 41; Serozan, (Genel), s. 515, §6, N. 10-11; İkizler, s. 

105.  

713
 Serozan, (Genel), s. 515, §6, N. 10-11; Uyan, (Değerlendirme), s. 311, dn. 45’deki yazarlar.  

714
 Uyan, (Değerlendirme), s. 311, dn. 44; Gürzumar, s. 526; Ayrıca, vakfeden tarafından vakıf 

senedinde öngörülmüş olan hiçbir organ, doğrudan vakıf senedini değiştiremez ya da vakfı ortadan 

kaldıramaz. Bkz. Gürzumar, s. 533. 

715
 Gürzumar, s. 546. 

716
 Gürzumar, s. 546; Akyıldız, s. 426. Yazar, vakıfların dernekleşmesi tehlikesini yıllar öncesinden 

tespit etmiş ve bu çözümü önermiştir.   
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dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık suçları ile Devletin 

güvenliğine karşı işlenen suçların birinden mahkûm olanlar yönetici olamazlar. 

Anılan maddenin ikinci fıkrasına göre, yönetici seçildikten sonra bu suçlardan biriyle 

mahkûm olanların yöneticiliği sona erer. 

TMK. m. 112/f.2 ve VK. m. 10/f.5’e göre, vakıf yöneticileri ancak mahkeme 

kararı ile görevden uzaklaştırılabilir. Anılan hükümlerle, vakıf yöneticilerinin 

mahkeme kararı olmaksızın görevden uzaklaştırılamayacağına ilişkin yasal güvence 

getirilmiştir. 

TMK. m. 112/f.2’nin ilk halinde yöneticilerin görevden uzaklaştırılması, 

tüzükte belirtilen sebeplere bağlanmıştı. Ancak söz konusu madde hükmünde 

bulunan, “…tüzükte gösterilen sebeplerle…” ibaresi, AYM. tarafından iptal 

edilmiştir. AYM.’nin 27/11/2007 tarihli ve E.:2002/162, K.:2007/89 sayılı kararında, 

“…iptali istenen kuralda vakıf yöneticilerinin görevden alınma nedenlerinin yasa 

yerine tüzüğe bırakılması Anayasa’ya aykırılık oluşturur.” hükmüne yer 

verilmiştir
717

. 

Bunun üzerine yasal düzenleme, VK. ile yapılmıştır
718

. VK. m. 10’da, vakıf 

yöneticilerinin görevden uzaklaştırılma sebepleri sayılmıştır
719

. Buna göre, vakfın 

amacına ve yürürlükteki mevzuata uymayan yöneticiler ile;  

                                                 
717

 (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

718
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 387. 

719
 Eski Medenî Kanunda, vakıf yöneticilerinin görevden uzaklaştırılmasının zorunlu olduğu bir 

sebebe yer verilmişti. Eski MK. m. 79/3’e göre, yetkili makamlar dışında bir kişi ya da kuruluşun 

vakfın yönetimine doğrudan doğruya müdahale etmesine göz yuman yöneticiler görevden 

uzaklaştırılacaktı. Bkz. Öğüz, s. 83. 
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“… a) Vakfın amacı doğrultusunda faaliyette bulunmayan, 

b) Vakfın mallarını ve gelirlerini amaçlarına uygun olarak kullanmayan
720

, 

c) Ağır ihmal ve kasıtlı fiilleriyle vakfı zarar uğratan, 

d) Denetim Makamınca tespit edilen noksanlık ve yanlışlıkları verilen süre 

içerisinde tamamlamayan, düzeltmeyen veya aykırı işlemlere devam eden, 

e) Medeni hakları kullanma ehliyetini kaybeden veya görevini sürekli olarak 

yapmasına engel teşkil edecek hastalığa veya maluliyete yakalanan…” yöneticiler 

görevden uzaklaştırılacaktır. Anılan maddenin (f) bendinde yer alan, “Bu Kanunun 

11 inci maddesi uyarınca iki defa idari para cezası alan,” hükmü, 12.07.2013 tarihli 

ve 6495 sayılı Kanun m. 48 ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Vakıf yöneticilerinin görevden alınabilmesi için, VK. m. 10/f.2’ye göre, 

denetim makamının Kanunda sayılan sebeplerden birinin gerçekleştiği iddiasıyla 

mahkemeye başvurması gerekmektedir. Denetim makamının bu başvurusu, Meclisin 

vereceği bir karara dayalı olmalıdır
721

. Bu başvuru üzerine, vakıf idarecilerinin 

                                                 
720

 Yarg. 18. HD., T:26.05.1998, 3814/6091 sayılı kararında, “…Vakıf yöneticileri, vakıf parasını 

harcarken vakfın amacına ve bu amaca yönelik olarak vakıfnamede öngörülen kurallara uymak 

durumundadırlar. Bu kurallara uyulmaması halinde, diğer bir deyimle vakıf parası, açıkça vakfın 

amacına uygun olmayan yerlerde harcandığı takdirde vakfın bu sebeple zarara uğratıldığı kabul 

edilmelidir. Çünkü; amaç dışında olan bu harcamalar yapılmasaydı vakfın amacına uygun 

harcamalar daha büyük meblağlarla yapılacak idi. Bu sebeple davalılar (murisleri Lütfü Suyolcu’nun 

mirasını reddetmedikleri anlaşılan Hülya, Çağrı, Çiğdem dahil) ilke olarak vakfın uğratıldığı bu 

zarardan sorumludurlar…” hükmü kurulmuştur. (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

721
 Öğüz, s. 86; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 388, dn. 1307; Adı geçen Meclis, VK. m. 41 

vd.’nda düzenlenen, VGM.’nin üst seviyedeki karar organı olan Vakıflar Meclisi’dir. Denetim 

Makamı ise VGM.’dir. VY. m. 111’in (ı) bendine göre, Kanunun 10’uncu maddesi doğrultusunda 

vakıf yöneticilerinin görevlerinden alınması için dava açılmasına, Meclis karar verebilir.  Ayrıca 
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görevlerinden uzaklaştırılmaları hususunda hâkimin takdir yetkisi bulunduğu 

kuşkusuzdur
722

. Hakim bu kararını, TMK. m. 112/f.2’ye göre, duruşma yaparak 

vermelidir. 

                                                                                                                                          
telafisi imkânsız sonuçlar doğurabilecek hallerde, bu davalar sonuçlanıncaya kadar vakıf yönetiminin 

geçici olarak görevden uzaklaştırılması ve vakfın kayyımca yönetilmesinin mahkemeden talep 

edilmesi kararlarını da Meclis almalıdır. VK. m. 10/f.2’ye göre, telafisi imkânsız sonuçlar 

doğurabilecek hallerde, Meclis kararı üzerine Denetim Makamınca, vakıf yönetiminin geçici olarak 

görevden uzaklaştırılması ve kayyımca yönetilmesi, ihtiyati tedbir olarak mahkemeden talep edilebilir. 

Doktrinde anılan hüküm, otoriter bir vesayet kurduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bkz. Serozan, 

(Zorluklar), s. 559; YHGK., T:21.05.2014, E:2013/18-1289, K:2014/677 sayılı kararında söz konusu 

hükmün zaman bakımından uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Anılan kararda, “…Dava; 

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük’ün 23 üncü maddesine 

göre, vakıf senedinde yazılı şartlarla yürürlükteki kanun ve nizamlara uymayan ve genel olarak 

basiretli bir idareci gibi hareket etmeyen, vakfın mallarını vakıf senedinde belirlenen gayesine uygun 

olarak kullanmayan, vakfın gelirlerini vakıf senedinde yazılı şartlara aykırı olarak sarf eden ve 

kusurlu hareketleriyle vakfa zarar verdiği iddia edilen vakıf yöneticilerinin görevden alınmaları 

istemine ilişkindir. Dava açıldıktan sonra 27.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5737 Sayılı Vakıflar 

Kanunu'nun 10. maddesi, vakıf yöneticilerinin belirtilen sebeplerden dolayı ancak Vakıflar Meclisinin 

vereceği karara dayalı olarak Denetim Makamının başvurusu üzerine vakfın yerleşim yeri asliye 

hukuk mahkemesince görevlerinden alınabileceğini düzenlemektedir... Somut olayda, mahkemece 

dava açıldığı tarihte yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler gözetilerek karar verilmiş, Özel Dairece 

yargılama aşamasında yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Yasasının 10. maddesinin getirdiği ön 

şarttan bahisle karar bozulmuş ise de her dava açıldığı tarihte yürürlükte bulunan yasal mevzuata 

göre sonuçlandırılması gerekmektedir.” hükmü kurulmuştur. (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

722
 Yarg. 18. HD., T:01.11.2004, E:2004/7827, K:2004/7945 sayılı kararında, “Vakıf idarecilerinin 

görevlerinden alınmalarına ilişkin TMK.’nın 112. ve Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre 

Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 23. maddelerinde, mahkemelerce yöneticilerin işten 

“uzaklaştırılabileceği” ya da görevden “alınabileceği” belirtilmek suretiyle, bu konuda hakimlere 
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VK. m. 10/f.3’e göre görevlerinden alınan vakıf yöneticileri, Meclis üyesi 

olamazlar. Bunun yanı sıra, beş yıl süreyle aynı vakfın yönetim ve denetim 

organında görev alamazlar. Ayrıca ikinci fıkranın (c) ve (e) bentlerinde belirtilen 

nedenlerle görevinden alınan vakıf yöneticileri, başka bir vakfın yöneticisi ise o 

görevinden de alınmış sayılır. Anılan yöneticiler, beş yıl süreyle hiçbir vakfın 

yönetim ve denetim organında da görev alamazlar
723

. 

                                                                                                                                          
takdir hakkı tanındığına işaret edilmiştir. Şu halde, hakimin her eylemi ayrı ayrı takdir etmesi, olayın 

oluş biçimi, aykırılığın niteliği, aykırılıkta ısrar, iyiniyet, ölçülülük, eylem-yaptırım dengesi gibi 

unsurları dikkate alması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.  Anılan kararda, “…davalı vakıf 

idarecilerinin, tebligata rağmen vakıfla ilgili bilgi ve belgeleri Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

göndermedikleri ileri sürülerek görevden alınmaları istenmiş ise de; dosya kapsamından ve bilirkişi 

raporundan davaya konu edilen bilgi ve belgelerin geç de olsa düzenlenerek Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne verildiği buna ilişkin belge örneklerinin dosyaya konulduğu anlaşılmaktadır. İleri 

sürülen hususun mahiyeti itibariyle fazla önem arz etmeyen işlemlere ilişkin olması, hataların telafisi 

için çaba gösterilmiş bulunması, dava konusu eylemlerin kasta dayalı olmayıp mazur görülebilir 

ihmallerden kaynaklanması karşısında, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken 

yerinde bulunmayan gerekçelerle kabulü doğru görülmemiştir.” hükmü kurulmuştur. (Corpus 

Mevzuat ve İçtihat Programı). Yarg. 18. HD., T:20.06.2013, E:2013/7529, K:2013/10751 sayılı 

kararında da, “5737 sayılı Yasanın 10/c maddesinde "Ağır ihmal ve kasıtlı fiilleriyle vakfı zarara 

uğratan" vakıf yöneticilerinin görevden alınabileceği düzenlenmiştir. Dosya kapsamına göre bir 

başkası tarafından çıkartılan yangın nedeniyle vakıf zeytinliklerinin zarara uğraması ve yangının 

davalı tarafından davacı idareye bildirilmemesi hususu vakfı zarara uğratan ağır ihmal ya da kasıtlı 

fiil olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle yasal koşullar oluşmadığından davanın 

reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü doğru görülmemiştir.” hükmüne yer verilmiştir. (Corpus 

Mevzuat ve İçtihat Programı). 

723
 Yürürlükten kaldırılan Vakıflar Hakkında Tüzük m. 24/f.son’da yer alan, görevden uzaklaştırılan 

vakıf yöneticilerinin bir daha hiçbir vakfın yönetiminde görev alamayacaklarına dair hüküm, Danıştay 
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5072 sayılı Kanun m. 2 bent (d) uyarınca, kamu görevlileri görev unvanlarını 

kullanarak vakıf organlarında görev alamazlar. Anılan Kanun m. 3’e göre, bu yasağa 

uymayan kamu görevlileri ile dernek ve vakıf yöneticileri, eylemleri başka bir suç 

oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca 

bu durumda, dernek ve vakıf yöneticileri hakkında görevden alma işlemi 

uygulanacaktır
724

. 

                                                                                                                                          
10. Dairesi’nin 02.10.2001 tarihli ve E:1999/755, K:2001/3329 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bunun 

üzerine, VK. ile beş yıl süreli bir yasaklama getirilmiştir. Bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 

389, dn. 1309. 

724
 5072 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesine göre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

kurulan vakıfların, senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklıdır. Yarg. 18. 

HD., T:07.02.2005, E:2004/7793, K:2005/409 sayılı kararında, “…5072 Sayılı Yasanın "Temel 

ilkeler" başlığını taşıyan 2 nci maddesinin… "kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak vakıf 

organlarında görev alamaz" hükmünü içeren (d) bendi uyarınca vakfın kuruluş senedinin… 7 nci 

maddesine göre Vakıf Genel Kurulunun Şişli Etfal Hastanesi Vakfı kurucu üyeleri, görevleri süresince 

hastane başhekimi, mevcut ve kurulacak kliniklerin şefleri, müstakil bölüm başkanları; klinik ve 

bağımsız bölümlerde çalışanların kendi aralarında seçtikleri birer kişi, hastane müdürü, döner 

sermaye saymanı, başhemşire, Hastane Yardım Derneği tüzel kişiliğince üyeleri arasından seçeceği 

bir kişiyle İstanbul Tabip Odasının Şişli Etfal Hastanesi temsilcilerinden beş kişiden oluşacağı hükme 

bağlanmış iken, yapılan yeni düzenlemeyle… kurulda görev alanların görev unvanları kaldırılarak 

yerine bu kamu görevlilerinin doğrudan adları yazılmak suretiyle sabit hale getirilmiştir… Somut 

olayda, yukarıda açıklandığı üzere 5072 Sayılı Yasanın 2 nci maddesinin (a) ve (d) bentleri uyarınca 

kuruluş senedinde… yönetim kurulunun oluşumunu düzenleyen 7 nci maddelerinde yapılan 

değişiklikler mahkemece tescil edilmiş ise de … geçici 2 nci maddede 5072 Sayılı Yasanın yürürlüğe 

girdiği tarihten önce kurulan vakıfların… senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma 

hakları saklı tutulmuştur… Makam unvanı yerine, salt kamu görevlisinin adının yazılması durumunda 

bu kişi (örneğin Hastane Başhekimi ya da klinik şefleri) temsil ettiği kamu görevinden ayrılmış olsa 
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Vakfın seçimlik organlarında yer alan kişiler açısından ise, görevden 

uzaklaştırma bakımından, dernek üyeliğinden çıkarmaya ilişkin hükümlerin kıyasen 

uygulanması mümkündür
725

. 

 

F. Vakıfların Şube ve Temsilcilik Açması 

Vakıflar Kanunu m. 3’de tanımlandığı üzere şube, “vakıf faaliyetlerinin 

yürütülebilmesi için yeni vakfa bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve 

bünyesinde organları bulunan alt birimi” ifade etmektedir. Temsilcilik ise, “vakıf 

faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yeni vakfa bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve 

bünyesinde organları bulunmayan alt birimi” ifade etmektedir.  

VK. m. 5/f.3’e göre yeni vakıflar, vakıf senedinde yer alan amaçlarını 

gerçekleştirmeye yönelik olarak şube ve temsilcilik açabilirler. Ancak bunun için 

Genel Müdürlüğe beyanda bulunmaları gerekmektedir. Anılan hükme göre, 

beyannamenin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 

düzenlenecektir
726

. Yürürlükteki mevzuatımızda, söz konusu usul ve esaslar, 

                                                                                                                                          
da Genel Kurul üyeliği devam edecek, yerine atanan kişi vakıfta görev alamayacak, bu bağlamda 

Genel Kurul üyeliği ömür boyu sürecek, sonuç itibarıyla böyle bir düzenleme kurucu iradeye aykırı 

düşecektir. Oysa kurucu irade… Genel Kurul oluşumunda kişiyi değil, görev unvanını esas almıştır… 

Açıklanan tüm bu nedenlerle… sözkonusu değişikliklerin tesciline ilişkin davanın kabulü… doğru 

görülmemiştir.” hükmü kurulmuştur. Uşak Kalkınma Vakfı hakkında benzer yönde karar için bkz. 

Yarg. 18. HD., T:30.05.2005, E:2005/2805, K:2005/5652. (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

725
 Özsunay, s. 433; Öğüz, s. 88. 

726
 Bu hükümden önce, vakıfların yurtiçinde şube, temsilcilik, irtibat bürosu vb. birim açmalarına 

yönelik düzenlemeler, Vakıflar Hakkında Tüzük Ek. m. 3’e dayanılarak çıkarılan “Yeni Vakıflar 

Birim Yönetmeliği” ile düzenlenmişti. Ancak söz konusu Yönetmelik, 27.09.2008 tarihli ve 27010 

sayılı RG.’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği m. 183 ile yürürlükten kaldırılmıştır.  
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27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı RG.’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği’nde 

düzenlenmiştir
727

. 

VY. m. 17/f.1’e göre, vakfın yurt içinde şube veya temsilcilik açması, vakıf 

senedinde açık hüküm bulunmasına bağlıdır
728

. Dolayısıyla vakıf senedinde bu 

yönde bir hüküm bulunmuyorsa, vakıf, şube ve temsilcilik açamayacaktır.  

Anılan Yönetmelikte, şube ve temsilciliklerde görev alacak yöneticilerde 

aranan koşullar düzenlenmiştir. Söz konusu koşulların, vakfın yönetim organında yer 

almak için aranan koşullara benzer olduğu görülmektedir. VY. m. 17/f.2’ye göre, 

şube ve temsilciliklerde görev alacak yöneticilerin, Kanunun 9’uncu maddesinde 

belirtilen suçlardan mahkûm olmaması ve çoğunluğunun Türkiye’de yerleşik olması 

gerekmektedir. 

Şube ve temsilcilikler, VY. m. 18/f.1’e göre, faaliyetlerini vakıf adına 

yürütürler. Ayrıca bulundukları yerde vakfı temsil ederler. Anılan maddenin ikinci 

fıkrasına göre de, çalışma usul ve esasları vakfın merkezi tarafından düzenlenir. Şube 

ve temsilciliklerin ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığından, VY. m. 18/f.3’ün (b) 

bendine göre, Genel Müdürlük ile yazışmalarını merkezleri aracılığıyla yaparlar. 

 

 

                                                 
727

 VY. m. 17/1’e göre yeni vakıflar, yetkili organlarınca alınacak kararı müteakip şube ve temsilciliği 

açmadan önce Ek-1’deki beyannameyi vakıf merkezinin bulunduğu bölge müdürlüğüne vermek ve 

elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Anılan hükme göre, vakıf tarafından şube veya 

temsilciliğin kapatılması durumunda da, 30 gün içinde, ilgili beyannamenin vakıf merkezinin 

bulunduğu bölge müdürlüğüne verilmesi ve elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Matbu 

beyanname için bkz., http://www.vgm.gov.tr/icerik.aspx?Id=20, ET.:21.03.2015.   

728
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 391. 

http://www.vgm.gov.tr/icerik.aspx?Id=20
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G. Vakıfların Uluslararası Faaliyette Bulunması 

Vakıflar Kanunu’na göre, vakıfların, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde 

bulunması mümkündür. Ancak bunun için, VK. m. 25/f.1’e göre, vakıf senetlerinde 

bu yönde hüküm bulunması gerekir. Ayrıca uluslararası faaliyet ve işbirliği, vakfın 

amaç ve faaliyetleri doğrultusunda olmalıdır. Anılan hükme göre, vakıfların yurt 

dışında şube ve temsilcilik açması, üst kuruluşlar kurması ve yurt dışında kurulmuş 

kuruluşlara üye olması da mümkündür
729

. 

VK. m. 25/f.2’ye göre vakıflar, yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve 

kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilirler. Aynı şekilde yurt içi ve yurt 

                                                 
729

 Öğüz, s. 91. Madde gerekçesinde de açıklandığı üzere, anılan hükümle birlikte, vakıfların amaç ve 

faaliyetleri doğrultusunda hiçbir makam ve merciden izin almaksızın, uluslararası faaliyet ve 

işbirliğinde bulunabilecekleri, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilecekleri, üst kuruluşlar 

kurabilecekleri ve kuruluşlara üye olabilecekleri düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu hususlarda önceden 

var olan izin şartı kaldırılmıştır. Anılan hükümden önce, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen EK m. 3 hükmünün 30.07.2003 tarihli 

ve 4963 sayılı kanun ile değişik metninde, vakıfların uluslararası faaliyetlerinde, Dışişleri 

Bakanlığının görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni aranmaktaydı. Yabancı vakıfların ise, Türkiye’de 

faaliyette bulunabilmek için izin almaları gerekmektedir. Dernekler Yönetmeliği m. 4’e göre yabancı 

vakıf, merkezleri yurt dışında bulunan vakıfları ifade etmektedir. DY. m. 22’ye göre, yabancı vakıflar, 

uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile Dışişleri 

Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye’de doğrudan faaliyette 

bulunabilir, temsilcilik kurabilir, şube açabilir, üst kuruluşlar kurabilir, kurulmuş üst kuruluşlara 

katılabilir veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler. Anılan hükmün son fıkrasında, bu vakıfların, 

Medenî Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında uygulanan mevzuata tabi olduğu ifade 

edilmiştir. Türkiye’de kurulu vakıfların yurtdışı faaliyetlerini düzenleyen DY. m. 21 hükmü ise, 

30.10.2011 tarih ve 28100 sayılı RG.’de yayımlanan “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yürürlükten kaldırılmıştır.  
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dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda 

bulunabilirler
730

. Ancak, nakdi yardımların yurt dışından alınması veya yurt dışına 

yapılması banka aracılığı ile olur. Ayrıca bu hususun Genel Müdürlüğe bildirilmesi 

gerekmektedir
731

. 

TMK. m. 117/f.2’de, derneklerin uluslararası faaliyette bulunmalarına ve üst 

kuruluş kurmalarına ilişkin hükümlerin, kıyas yoluyla vakıflar hakkında da 

uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak özel hüküm olan VK. m. 25’in öncelikle 

uygulanacağı kuşkusuzdur
732

. 

 

IV. VAKFIN FİİL EHLİYETİNİN KAPSAMI 

TMK. m. 50/f.2’de, “Organlar, hukukî işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle 

tüzel kişiyi borç altına sokarlar.” hükmü yer almaktadır. Anılan hükümden 

hareketle, vakfın organlarının hukuki işlemlerini ve hukuka aykırı fiillerini ayrı ayrı 

incelemek faydalı olacaktır. 

 

 

                                                 
730

 Aykul, s. 110 vd. 

731
 VK. m. 25/f.2’ye göre, söz konusu bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikle düzenlenecektir. 

Yürürlükteki mevzuatımızda, söz konusu bildirimin şekli ve içeriği, 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı 

RG.’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. VY. m. 35’e göre, banka aracılığıyla 

yapılan ya da alınan nakdi yardımlar bir ay içerisinde bölge müdürlüğüne bildirilmelidir. Ayrıca 

anılan maddede, “yurtdışından bağış ve yardım alan vakıflar Ek-3’teki formu, yurtdışına bağış ve 

yardım yapan vakıflar ise Ek-4’deki formu iki nüsha olarak doldurup bir ay içerisinde ilgili bölge 

müdürlüğüne verirler.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu matbu formlar için bkz., 

http://www.vgm.gov.tr/icerik.aspx?Id=20, ET.:09.01.2015.  

732
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 391. 

http://www.vgm.gov.tr/icerik.aspx?Id=20
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A. Organın Hukuki İşlemleri Açısından 

TMK. m. 50/f.1’e göre tüzel kişi, iradesini organları aracılığıyla açıklar. 

Anılan hükmün ikinci fıkrasına göre ise organlar, hukukî işlemleriyle tüzel kişiyi 

borç altına sokabilirler. Organın yaptığı işlemin vakfı bağlamasının sebebi, organın 

fiilinin bizzat vakfın fiili sayılmasıdır
733

. 

Tüzel kişiler, organları varsa tam ehliyetli, organları yoksa tam ehliyetsiz 

olurlar. Yani tüzel kişilerin, gerçek kişiler gibi sınırlı ehliyetsiz olmaları mümkün 

değildir
734

. Kural olarak, yetkili organın yaptığı işlemler vakfı bağlar. Ancak temsil 

yetkisine sahip olan organların bu yetkilerinin sınırı hakkında Medenî Kanunda 

hüküm bulunmamaktadır
735

. 

Bizim de katıldığımız görüşe göre, organın temsil yetkisinin sınırını, vakfın 

hak ehliyeti oluşturmaktadır
736

. Bunun gerekçesi, vakfın hak ehliyetine sahip 

olmadığı bir alanda, organlarının yaptığı bir işlemin kendisini bağlamasının mümkün 

olmamasıdır
737

. Örneğin vakfın organının, tüzel kişiliği temsilen bir aile hukuku 

                                                 
733

 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 565; Akünal, s. 39, dn. 52; Dural/Öğüz, s. 237; Öztan, (Organ 

Kavramı), s. 86, dn. 16; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 275; Burada varsayım teorisinin izlerini 

görmek mümkündür. Bkz. Hatemi, (Tarihi Gelişim), s. 18. 

734
 Serozan, (Tüzel Kişiler), s. 32.  

735
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 275. 

736
 Öğüz, s. 94; Bu durumda, vakfın hak ehliyetinin amacı ile sınırlı olmadığını kabul ettiğimiz için, 

fiil ehliyetinin de amacıyla sınırlı olmadığı sonucuna varıyoruz.  

737
 Tüzel kişiler fiil ehliyetlerini, kendilerine hak ehliyeti tanınmış olan alanda kullanabilirler. 

Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 420; Öğüz, s. 94. 
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işlemi yapması mümkün değildir. Dolayısıyla vakfın fiil ehliyetinin sınırı da, TMK. 

m. 48’in çizdiği sınırdır
738

. 

Tüzel kişinin kuruluş belgesinde gösterilen amaç, fiil ehliyetini değil, organın 

temsil yetkisinin sınırını belirlemektedir
739

. Temsil yetkisinin kötü kullanılması, tek 

başına fiil ehliyetsizliğine yol açmaz
740

. Bu durumda vakfın amacını aşan işlemleri, 

askıda geçersiz olarak kabul edip, yetkisiz temsil hükümlerini kıyasen uygulamak 

gerekir
741

. 

Vakıf senedinde organların yetkilerinin sınırlanmasına ilişkin kayıtlar ise, 

üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez
742

. Zira vakıf senedi, kamuya açık bir belge 

değildir
743

. Bu tür sınırlamalar, tüzel kişinin iç ilişkisinde geçerli olacaktır
744

. 

 

                                                 
738

 Öğüz, s. 94, dn. 75; Doktrinde Hatemi, tüzel kişilerin hak ehliyetinin diğer iki sınırına daha dikkat 

çekmiştir. Bunlar, tüzel kişi tipini belirleyen sınırlı sayı (numerus clausus) ilkesi ve Kanunkoyucu 

tarafından yasaklanan işlemlerdir. Bkz. Hatemi, (Ultra Vires), s. 329; Aynı yönde, Alper, s. 74. 

739
 Ergün, s. 176. 

740
 Hatemi, (Ultra Vires), s. 329; Alper, s. 94. 

741
 Organ, vakfın temsilcisi olmasa da, niteliğine uygun düştüğü ölçüde Borçlar Kanunu’nun iradi 

temsile ilişkin hükümlerinin, organın tüzel kişi için yaptığı işlemler hakkında kıyasen uygulanması 

mümkündür. Öztan, (Organ Kavramı), s. 88, dn. 26; Öğüz, s. 70, dn. 33; Hatemi, (Ultra Vires), s. 330; 

Yetkisiz temsil durumunda, işlem askıda geçersizdir. Temsil edilen onay vermedikçe işlem onu 

bağlamayacaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yıldırım, (Borçlar Hukuku), s. 160 vd.; Ancak Kanunkoyucu 

tarafından yasaklanmış bir işlem yapılmışsa, fiil ehliyetsizliğinin gündeme gelebileceği hususunda 

bkz., Ergün, s. 176; Alper, s. 119. Bu durumda işlem kesin hükümsüz olacaktır.  

742
 Vakıf senedindeki, çift imza veya şubenin temsili yönündeki sınırlamaların, sicile tescili halinde 

üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebileceği hakkında bkz., Akünal, s. 40. 

743
 Öğüz, s. 95; Serozan, (Tüzel Kişiler), s. 36. 

744
 Akünal, s. 40; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 276. 
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B. Organın Hukuka Aykırı Fiilleri Açısından 

TMK. m. 50/f.2’ye göre organlar, sadece hukuki işlemleri ile değil, aynı 

zamanda diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokabilirler. Burada ifade 

edilmek istenen, organın, borca aykırı davranışları ve haksız fiilleri ile vakfı borç 

altına sokabileceğidir
745

. 

 

1. Organın Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk 

Borca aykırı davranıştan doğan sorumluluk, vakfın herhangi bir borç 

ilişkisinden doğan yükümlülüğünün, organ tarafından hiç veya gereği gibi yerine 

getirilmemesi halinde söz konusu olur
746

. TBK. m. 112’ye göre bu durumda borçlu 

vakıf, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, bundan doğan 

zararı gidermek zorunda kalacaktır
747

. Burada, borç kaynağının niteliğinin bir önemi 

yoktur. Sebepsiz zenginleşmeden ya da vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan 

yükümlülüklere aykırı davranışlardan da sorumluluk söz konusu olur
748

. Ayrıca 

borca aykırılığın niteliğinin de bir önemi yoktur. Buna göre temerrüt ve imkansızlık 

da dahil olmak üzere vakıf, her türlü borca aykırılıktan sorumlu olacaktır
749

. 

 

 

 

                                                 
745

 Öğüz, s. 96; Öztan, s. 18. 

746
 Öğüz, s. 96. 

747
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 276; Sorumsuzluk anlaşmaları da TBK. m. 115 hükmüne tabi 

olacaktır. Eski BK. dönemindeki açıklama için bkz. Öğüz, s. 96-97, dn. 83. 

748
 Öğüz, s. 96, dn. 80’deki yazarlar. 

749
 Öğüz, s. 96, dn. 81-82. 
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2. Organın Haksız Fiilinden Doğan Sorumluluk 

Vakfın, organ sıfatını taşıyan kişi ya da kişilerin haksız fiillerinden sorumlu 

tutulması mümkündür
750

. Ancak bunun için, haksız fiilin organ sıfatı ile 

gerçekleştirilmesi gerekir
751

. Yani haksız fiil, organın, vakfın işlerini gördüğü sırada 

ve bu görevi dolayısıyla meydana gelmiş olmalıdır
752

. Organın, görevle ilgisi 

olmayan, tamamen kendi kişisel davranışı sonucunda meydana gelen haksız fiilinden 

vakfın sorumluluğu söz konusu olamaz
753

. Örnek olarak, organ sıfatına sahip kişinin, 

vakfın işini gördüğü sırada yaptığı hırsızlıktan vakıf sorumlu tutulamaz
754

. 

Vakfın sorumluluk ehliyetinin bir diğer sınırı, vakfın hak ehliyetidir
755

.  Buna 

göre hak ehliyetine girmeyen bir konuda vakıf sorumlu tutulamaz
756

. 

Vakfın haksız fiil sorumluluğunun söz konusu olması için, bu sorumluluk 

türüne ilişkin koşulların gerçekleşmiş olması gerekir
757

. TBK. m. 49’da sayılan bu 

şartlar; organın fiilinin hukuka aykırı olması, bu fiil sonucunda bir zarar meydana 

                                                 
750

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 277; Öğüz, s. 97; Öztan, (Organ Kavramı), s. 116. Yazar, 

organların fiillerinden dolayı tüzel kişinin objektif olarak sorumlu tutulacağını savunmaktadır.  

751
 Akünal, s. 41, dn. 59; Öğüz, s. 97. 

752
 Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 423; Öztan, (Organ Kavramı), s. 133; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 

s. 277-278; Yazarlar, İsviçre Federal Mahkemesi kararlarından örnekler vermişlerdir. Federal 

Mahkeme, bir banka müdürünün banka adına iki imza ile düzenlenebilecek bir kambiyo senedini, 

kendi imzası ve taklit ettiği başka bir imza düzenlemesi yüzünden üçüncü kişinin uğradığı zarardan 

vakfı sorumlu tutmuştur. Bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 278, dn. 976-979’daki kararlar.  

753
 Öğüz, s. 97; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 279, dn. 980. 

754
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 279; Öğüz, s. 97. 

755
 Öğüz, s. 97, dn. 84; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 278, dn. 974. 

756
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 278. 

757
 Ergün, s. 208 vd.; Öztan, (Organ Kavramı), s. 127 vd.; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 277. 
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gelmesi, hukuka aykırı fiil ile zarar arasında illiyet bağının bulunması, organ sıfatını 

taşıyan kişinin kusurlu olması şeklindedir. Ancak organın fiili açısından kusursuz 

sorumluluğu öngören bir kanun hükmü varsa, vakıf buna göre de sorumlu 

tutulabilecektir
758

. 

Cezaların şahsiliği prensibinin sonucu olarak, organın suç teşkil eden 

fiillerinden dolayı, vakfın cezai sorumluluğu söz konusu olmaz
759

. Bu durumda 

sadece suçu işleyen kişi ya da kişiler sorumlu olur. 

TMK. m. 50/f.3’e göre organlar, kusurlarından dolayı kişisel olarak da 

sorumludur. Dolayısıyla zarara uğrayan kişi, kusurlu organa ya da tüzel kişiye 

başvurma hususunda serbesttir
760

. Çünkü anılan maddeye göre, tüzel kişi ile organ 

müteselsil olarak sorumlu tutulmuştur
761

. Zararın vakıf tarafından karşılanması 

halinde ise, kusurlu olan organa rücu söz konusu olabilir
762

. 

 

§ 15. VAKFIN YÖNETİM ŞEKLİNİN, AMACININ VE MALLARININ 

DEĞİŞTİRİLMESİ 

Vakıf kurulduktan sonra, kural olarak, vakıf senedi değiştirilemez. Bu yasak, 

bizzat vakfeden için dahi geçerlidir
763

. Ancak bu kuralın istisnasını, TMK. m. 112-

                                                 
758

 Akünal, s. 41; Örneğin tüzel kişiler, TBK. m. 66’ya göre, adam çalıştıran sıfatıyla ve TBK.  m. 

116’ya göre, ifa yardımcısı kullanan sıfatıyla sorumlu tutulabilecektir. Diğer kusursuz sorumluluk 

halleri için bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 279; Öztan, (Organ Kavramı), s. 139 vd. 

759
 Öğüz, s. 98. 

760
 Öztan, (Organ Kavramı), s. 115; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 277, dn. 969. 

761
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 277. 

762
 Öğüz, s. 99. 

763
 Öğüz, s. 99; Gürzumar, s. 534, dn. 29. 
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113 hükümleri oluşturmaktadır. Söz konusu maddelerin dayanağı, haklı sebeplerin 

ortaya çıkmasıdır. Anılan hükümler uyarınca vakıf senedinin değiştirilmesi, yetkili 

mahkeme tarafından sağlanacaktır
764

. 

Vakıf senedinin değiştirilmesi, Kanundan doğan bir zorunluluk da olabilir. 5072 

sayılı Kanun m. 2’de, vakıfların, kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerinde 

uymak zorunda oldukları bir takım yasaklara yer verilmiştir
765

. 5072 sayılı Kanunun 

geçici 1’inci maddesinde ise, “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan 

dernek ve vakıflar, 31/12/2005 tarihine kadar, dernek tüzüklerini veya vakıf 

                                                 
764

 Öğüz, s. 100. Yazar, vakıf senedinde değişiklik yapılmasında uygulanacak usulü aktarmıştır. Buna 

göre uygulamada, söz konusu değişiklik için, vakfın yönetim organı tarafından vakıf senedinde 

yapılan değişikliklerin yetkili mahkemece tescili için başvuruda bulunulmaktadır. Yargıtay söz 

konusu başvuruyu dava niteliğinde görmemektedir. Yarg. 18. HD., T:19.09.2005, E:2005/6919, 

K:2005/7998 sayılı kararında, “TMK.’nın 103. ve Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan 

Vakıflar Hakkında Tüzüğün 5 inci maddeleri dikkate alındığında, gerek vakfın tescil istemini gerekse 

vakıf senedinde yapılan değişikliğin tescilini içeren başvuru bir dava niteliğinde olmadığı gibi üçüncü 

kişilerin böyle bir yargılamada davaya müdahil olarak katılmaları da mümkün değildir. Gerçekten 

TMK.’nın 103 üncü maddesi hükmü incelendiğinde, sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü mahkemece 

verilen tescil kararının tebliği üzerine bir ay içerisinde ancak temyiz yoluna başvurabilecek iken; 

kendilerini ilgili olarak gören kişilerin dava niteliğinde olmayan böyle bir çekişmesiz kazai işleme 

müdahil olarak katılmaları da söz konusu olamaz.” hükmü kurulmuştur. (Corpus Mevzuat ve İçtihat 

Programı). 

765
 Anılan maddede sayılan yasaklardan bir kısmı, “Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının 

sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar 

altında herhangi bir karşılık alamaz.”, “Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve 

benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez.”, 

“Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, 

yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz.” şeklindedir.  
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senetlerini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

Dolayısıyla anılan yasaklara aykırı vakıf senetlerinin değiştirilmesi Kanunun 

emredici hükmüdür
766

. 

Vakıf senedinde değişiklik yapılması, bizzat vakıf senedinde düzenlenmiş 

olabilir
767

. Bu durumda vakfeden, hangi durumlarda değişiklik yapılacağını 

belirleyebilir. Ayrıca vakfeden, değişikliği yapmaya yetkili organı da vakıf senedinde 

gösterebilir
768

. 

                                                 
766

 Anılan Kanun m. 3’e göre, vakıf senedi bu Kanuna aykırı olan veya bu Kanuna aykırı işlemleri 

tespit edilen vakıflar, genel hükümlere göre kapatılacaktır. Kapatılan vakfın malları ise VGM.’ye 

intikal edecektir.  

767
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 389; Yarg. 18. HD., T:29.11.2011, E:2011/10901, 

K:2011/12245 sayılı kararında, “Davacı Birliğe Çağrı Vakfı'na ait yürürlükteki senedin 12/e 

maddesine göre, senet değişikliği vakfın kurucular kurulu üye sayısının en az 4/5’inin iştiraki ve 

iştirak edenlerin en az 4/5’inin oyu ile yapılabilir.” şeklindeki vakıf senedi düzenlemesi uyarınca  

senet değişikliğinin usulüne uygun olup olmadığı araştırılmıştır. (Corpus Mevzuat ve İçtihat 

Programı). 

768
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 389; Vakıf senedinde, değişiklik yapmaya yetkili organ 

belirlenmemişse, bu yetki yönetim organınındır. Buna ilişkin olarak Yarg. 18. HD., T:03.07.2006, 

E:2006/3310, K:2006/5512 sayılı kararında, “…Vakfın daha önce tescil edilen kuruluş senedinin 

incelenmesinde, vakfın organları, mütevelli heyeti danışma kurulu, yönetim kurulu ve genel sekreterlik 

olarak belirtilmiş, vakıf senedinde değişiklik yapılması konusunda bu organlardan hangisinin yetkili 

olduğu hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Belirtilen konuda vakıfları düzenleyen 

TMK.’nın 101 ve izleyen maddelerinde de bir açıklık bulunmamaktadır. Anayasanın "Dernek Kurma 

Hürriyeti" başlığını taşıyan ve derneklerle ilgili hükümler içeren 33 üncü maddesinin son fıkrasında 

"Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır." kuralı yer almaktadır. Anayasanın bu 

maddesinin yollamasıyla TMK.’nın Derneklerle ilgili maddeleri ve Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamaları 

göz önünde tutulduğunda, özellikle anılan Yasanın 73 üncü maddesi hükmü dikkate alındığında, 
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Yargıtay, vakıf senedindeki değişikliğin, noterde resen düzenleme şeklinde 

yapılması gerektiğine hükmetmektedir
769

. 

 

I. VAKFIN ÖRGÜTÜNÜN, YÖNETİM ŞEKLİNİN VE İŞLEYİŞİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİ 

Vakfın örgütünün, yönetim şeklinin ya da işleyişinin değiştirilmesi, haklı 

sebeplerin bulunması halinde mümkündür. Haklı sebep, vakfın mallarının korunması 

veya amacının sürdürülmesi için kesin bir ihtiyaç şeklinde ortaya çıkar
770

. Haklı 

                                                                                                                                          
davacı vakfın senedinde değişiklik yapılmasına karar vermesi gereken yetkili organın vakfın mütevelli 

heyeti (genel kurulu) olduğu anlaşılmaktadır. Şu halde dava konusu edilen vakıf senedindeki 

değişikliklere vakfın en yetkili karar organı olan mütevelli heyetin yöntemince toplanıp karar vermesi 

ve bu karar noterlikçe düzenleme şeklinde senede bağlandıktan sonra bunun tescili için dava açılması 

gerekirken, salt yönetim kurulunun aldığı karar uyarınca yapılan değişikliklerin tesciline hükmedilmiş 

olması doğru görülmemiştir.” hükmü kurulmuştur. (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı).  

769
 Yarg. 18. HD., T:27.12.2004, E:2004/7761, K:2004/10090 sayılı kararında, “TMK.’nın 102 nci 

maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre vakıf resmi senetle kurulacağı cihetle, vakıf senedinde 

yapılmak istenilen değişikliğin de resmi senetle diğer bir anlatımla noterde re’sen düzenleme şeklinde 

yapılması gerekir. Vakıf yönetim kurulunda senet değişikliğine ilişkin olarak alınan kararın noterde 

onaylanması resmi düzenleme sayılamayacağından, davacı tarafa bu eksikliğin giderilmesi için süre 

verilip ondan sonra hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.” tespitlerine yer verilmiştir. Aynı 

yönde Yarg. 18. HD., T:20.06.2013, E:2013/3826, K:2013/10789; Yarg. 18. HD., T:02.07.2012, 

E:2012/6420, K:2012/8229; Yarg. 18. HD., T:20.06.2013, E:2013/4768, K:2013/10780. (Corpus 

Mevzuat ve İçtihat Programı). 

770
 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 655; Bu husus, Yarg. 18. HD., T:11.11.2002, E:2002/10581, 

K:2002/10999 sayılı kararında, “TMK.’nın 112 nci maddesiyle Türk Medeni Kanunun Hükümlerine 

Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 25 inci maddesi uyarınca bir vakfın yönetim biçiminin 

değiştirilmesi (örgütünde, yönetiminde ve işleyişinde değişiklik yapılabilmesi) için, Vakfın amaçlarını 
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sebebe örnek olarak, vakfın kuruluşundan sonra geçen zaman diliminde vakfın 

örgütünün yetersiz hale gelmesi gösterilebilir. Vakfın yönetim organı zorunlu 

olduğundan, yönetim organı eksikliği de haklı sebep teşkil eder
771

. Bu durumda 

TMK. m. 112/f.1’e göre, yönetim organı veya denetim makamı, mahkemeye 

başvurarak yönetim şeklinin değiştirilmesini talep edecektir. Anılan hükme göre 

mahkeme, yönetim organı başvurmuşsa denetim makamının; denetim makamı 

başvurmuşsa yönetim organının görüşünü aldıktan sonra vakfın örgütünü, yönetimini ve 

işleyişini değiştirebilecektir. 

VK. m. 8’e göre, yeni vakıfların organlarında ölüm, istifa ya da herhangi bir 

nedenle eksilme olduğu takdirde; vakıf senedindeki hükümlere göre eksiklik 

tamamlanacaktır. Ancak vakıf senedinde hüküm bulunmaması halinde vakıf senedi 

değişikliğine yetkili organın, bunun bulunmaması halinde ise icraya yetkili organın 

kararı ve Genel Müdürlüğün görüşü alınarak mahkemece yenisi seçilecektir. 

Üyelik sisteminin bulunduğu vakıflarda genel kurul oluşturulmuşsa, vakıf 

senedi değişikliği, genel kurul kararı ile yapılacaktır
772

. Yarg. 18. HD., T:29.09.2011, 

E:2011/7361, K:2011/9427 sayılı kararında bu husus, “Dava konusu Voleybol 

                                                                                                                                          
gerçekleştirebilmesi ve faaliyetlerini devam ettirebilmesi açısından böyle bir değişikliğine kesin 

ihtiyaç duyulmuş olması ve bu konuda haklı nedenlerin bulunması gerekir. Davacı Vakıf tarafından 

tescili istenen değişikliğe kesin ihtiyaç nedeni bildirilmemiştir. Bu durumda mahkemece, davacı vakfın 

mevcut yönetim biçimini değiştirmesine (örgütünde, yönetiminde ve işleyişinde değişiklik 

yapılmasına) kesin gereksinimi olduğu, tescile konu edilen değişiklikleri gerektiren haklı nedenlerin 

bulunduğu yöntemince araştırılıp saptanmadan… eksik incelemeyle davanın kabulü doğru 

görülmemiştir.” şeklinde ifade edilmiştir. (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

771
 Öğüz, s. 101; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 655. 

772
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 382, dn. 1288. 
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Vakfı’nın senedinin değiştirilmesi için Vakfın yetkili genel kurulundan yöntemince 

herhangi bir karar alınmadan Üsküdar 9. Noterliği’nce düzenlenen 08.09.2008 gün 

ve 21960 yevmiye numaralı değişiklik senedinin tesciline karar verilmesi doğru 

görülmemiştir.” şeklinde ifade edilmiştir
773

. 

 

II. VAKFIN AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

Eski hukukta vakfın amacının değiştirilmesi hiçbir şekilde mümkün değilken, 

903 sayılı Kanun değişikliğinden sonraki eMK. m. 80 ile, vakfın amacının sonradan 

değiştirilmesi mümkün hale gelmiştir
774

. TMK. m. 113/f.1’e göre de, vakfın 

amacının, vakfedenin iradesiyle bağdaşmayacak hale gelmesi durumunda 

değiştirilmesi mümkündür. 

Vakfın süreklilik unsuru dikkate alındığında, kendisini kuran kişinin 

ölümünden sonra dahi uzun yıllar yaşayacak vakıf için koşulların değişmesi söz 

konusu olabilir. Vakfın amacı, ekonomik, teknik, hukuki ve sosyal alandaki 

gelişmeler sonucunda anlam ve içeriğini kaybetmiş olabilir
775

. Ancak bu husus tek 

                                                 
773

 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 382, dn. 1288; Ayrıca Yarg. 18. HD., T:20.06.2013, 

E:2013/3922, K:2013/10787 sayılı kararında, “…davacı vakfa ait vakıf senedinin 19. ve 23 üncü 

maddelerinde senedin değiştirilmesine vakıf genel kurulu tarafından karar verileceği hükme 

bağlandığından vakfın bu yetkili kurulunda değişiklik hakkında yöntemince karar alınmadan ve alınan 

kararlara da aykırı hükümler içeren (örneğin 18. ve 21 inci maddeler) değişiklik senetlerinin tesciline 

karar verilmesi doğru görülmemiştir.” ifadelerine yer verilmiştir. (Corpus Mevzuat ve İçtihat 

Programı). 

774
 Velidedeoğlu, s. 313, dn. 10. 

775
 Öğüz, s. 103; Köprülü, (Tüzel Kişiler), s. 595-596. Yazar, vakfeden tarafından “Beyazıt Camiinin 

aydınlatma ihtiyacını karşılamak üzere yılda 100 küp zeytinyağı verilmesi” şeklinde belirlenen vakfın 

amacının, teknolojik gelişmeler sonucunda değiştirilmesi gerektiğini örnek olarak göstermiştir.  
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başına vakfın amacının değiştirilebilmesi için yeterli değildir. Buna ek olarak aranan 

koşul, anlam ve içeriği değişen amacın, vakfedenin iradesiyle bağdaşmayacak hale 

gelmesidir
776

. Bu durumda vakfın amacı, önlem olarak değiştirilebilir
777

. Örneğin, 

ilköğretimin paralı olduğu bir sistemde, ilköğretim çağındaki çocukların parasız 

okumasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakfın amacının, ilköğretimin parasız 

hale getirilmesi sonucunda anlamsızlaşması halinde durum böyledir. Öğüz tarafından 

                                                 
776

 Öğüz, s. 103; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 656; Değişiklik yapılırken vakfedenin iradesinin 

araştırılması mutlak bir zorunluluktur. Yarg. 18. HD., T:07.02.2005, E:2004/7793, K:2005/409 sayılı 

kararında; “…Somut olayda; tescil edilmiş Şişli Etfal Hastanesi Vakfına ait Senedin 4 üncü 

maddesinin (b) fıkrasında, sağlıkta çağdaş düzeye yükselebilmek için hastanenin onarılması 

genişletilmesi ve modernleştirilmesini sağlamak şeklinde münhasıran adını aldığı hastane gözetilerek 

düzenlenmiş olan amacın değiştirilmesi ve genişletilmesi sonucunu doğuracak nitelikte, vakfın 

hastanelerle diğer sağlık kurumlarının onarılması, genişletilmesi ve modernleşmesi için imkanları 

ölçüsünde yardımda bulunmayı… hedefleyen değişikliklerin tesciline karar verilmiştir. Mahkemece; 

vakıf senedine eklenmek suretiyle yapılan düzenlemelerin vakfedenin kuruluş sırasında bizzat 

belirlediği amacın genişletilmesi ve değiştirilmesi sonucunu doğuracak biçimde iradesine aykırılık 

oluşturduğu gözetilmeden ve TMK. 113’de… öngörüldüğü üzere, mevcut durum ve koşullarda vakıf 

senedindeki amacın genişletilmesi veya değiştirilmesi zorunluluğunu ortaya koyan herhangi bir 

gelişme ve buna bağlı olarak vakfedenin isteklerine açıkça uymayacak hallerin varlığı ileri 

sürülmediği gibi vakfın değiştirilen amacına uygun olarak gelirinde herhangi bir artış olup olmadığı 

hususu da araştırılmadan amacın genişletilip değiştirilmesi niteliğindeki bu hükümlerin aksi 

düşüncelerle uygun bulunarak tesciline karar verilmesi… doğru görülmemiştir.” hükmü kurulmuştur. 

(Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

777
 Velidedeoğlu, s. 313, dn. 10. Yazar tarafından verilen örneğe göre, uzak bir köyden gelen 

öğrencilere kasabada yemek verilmesi amacıyla kurulan vakıf, bir zaman sonra öğrencilerin köyünde 

okul açılması ve artık kasabaya gelmeyecek olmaları sebebiyle manasız kalmışsa, vakfın amacı 

değiştirilmelidir. 
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aktarılan bu örnekte, vakfın amacı, ilköğretim çağındaki çocuklara burs verilmesi 

şeklinde değiştirilmiştir
778

. 

TMK. m. 113/f.1’e göre, vakfın amacının değiştirilmesinde izlenecek usul 

şöyledir: Vakfın yönetim organı veya denetim makamından amaç değişikliğine 

ilişkin başvuruyu alan mahkeme, amacın başlangıçtaki anlamını kaybedip 

kaybetmediğini inceler
779

. Eğer amacın, vakfedenin iradesi ile bağdaşmayacak 

duruma geldiğini tespit ederse, vakfedenin amacını göz önünde tutarak, yeni 

koşullara uyan bir biçimde vakfın amacını değiştirebilir
780

. TMK. m. 113/f.1’e göre, 

                                                 
778

 Örnek için bkz. Öğüz, s. 104, dn. 103; Öztan, s.138; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 367, dn. 

1235. Amacın anlamsız hale gelmesine örnek olarak, İsviçre’nin bir komününde sokakların petrol 

lambası ile ışıklandırılması için 1860 yılında kurulan bir vakıf örnek gösterilmektedir. Söz konusu 

örnekte, komüne elektrik gelmesi sonucu amaç anlamını yitirmiş ve bu yüzden vakfın amacı 

değiştirilmiştir. 

779
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 367. 

780
 Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 656; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 366-367, dn. 1233. Yarg. 

18. HD., T:03.06.2002, E:2002/3669, K:2002/6289 sayılı kararında, amacın değiştirilmesine ilişkin 

bir takım ilkeler belirlenmiştir. Anılan kararda, “…Amacın değiştirilebilmesi için objektif ve subjektif 

koşulların birlikte oluşması gerekir. Objektif koşullar bakımından amacın anlam ve içeriğini 

yitirmesine, subjektif koşullar bakımından da değişmiş olan amacın artık vakfedenin isteğiyle 

bağdaşmasına olanak bulunmamasına bağlıdır. Ancak bu iki koşulun gerçekleşmesi durumunda, 

vakfın amacı, vakfedenin asıl amacına aykırı olmamak kaydıyla, vakıf yönetim organının veya 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine yetkili asliye mahkemesince değiştirilir…” 

açıklamalarına yer verilmiştir. Aynı açıklamalar, Yarg. 18. HD., T:29.03.2010, E:2010/2605, 

K:2010/4770 sayılı kararında da yer almaktadır. Anılan kararda, vakıf senedinde belirtilen amaçlara, 

“Vakfımızca çocuklar için 0-6 yaş grubu gündüz bakımevi ve kreş; 7-12 yaş grubu çocuk kulübüyle 

yaşlı ve özürlülere bakımevi açmak” şeklinde bir faaliyetin eklenmesi hukuka aykırı bulunmuştur. 

Kararda,  vakıf senedine eklenmek suretiyle yapılan düzenlemelerin, vakfedenin kuruluş sırasında 
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mahkeme karar vermeden önce, başvuruda bulunmamış olan yönetim organı veya 

denetim makamının yazılı görüşünü alır. 

TMK. m. 113/f.2’de, amacın gerçekleşmesini önemli ölçüde güçleştiren veya 

engelleyen koşulların ve yükümlülüklerin kaldırılmasında veya değiştirilmesinde de 

yukarıda aktarılan usulün uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Örnek olarak 

öğrencilere burs vermek için kurulan bir vakfın ekonomik güçlüğe düşmesi halinde, 

burs verilecek öğrenci sayısı ya da burs meblağı azaltılabilir
781

. Mahkeme, TMK. m. 

113/f.1’de öngörüldüğü şekilde, denetim makamı olan VGM. veya yönetim 

organının talebi üzerine, diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra söz konusu koşul 

ve yükümlülüğü kaldırabilir veya değiştirebilir. 

 

III. VAKFIN MALLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

Geliri giderini karşılamayan ya da değerine uygun gelir getirmeyen vakıf 

mallarının, daha yararlı olanları ile değiştirilmesi mümkündür
782

. TMK. m. 113/f.3 

ve VK. m. 12/f.3’e göre, amaca özgülenen mal ve hakların daha yararlı olanları ile 

değiştirilmesini veya paraya çevrilmesini haklı kılan sebepler varsa mahkeme, 

                                                                                                                                          
bizzat belirlediği amacın ve faaliyetlerinin genişletilmesi ve değiştirilmesi sonucunu doğuracak 

biçimde iradesine aykırılık oluşturduğu saptanmıştır. Ayrıca somut olayda, TMK. m. 113 uyarınca 

mevcut durum ve koşullarda, vakıf senedindeki amacın genişletilmesi veya değiştirilmesi 

zorunluluğunu ortaya koyan herhangi bir gelişme ve buna bağlı olarak vakfedenin isteklerine açıkça 

uymayacak hallerin de bulunmadığı belirtilmiştir. (Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı). 

781
 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 368, dn. 1236. 

782
 Öğüz, s. 106. 
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gerekli değişikliğe izin verebilir
783

. TMK. m. 113/f.3’e göre bunun için, vakfın 

yönetim organı veya denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı görüşü 

alınmalıdır. 

Vakıf senedinde, vakfın amacına özgülenen bir malın değiştirilmesi 

yasaklanmış ise, bu hükme uyulmalıdır. Bu durumda, sadece daha kazançlı olacağı 

gerekçesiyle, vakfedilen bir malın değiştirilmesine izin verilemez
784

. Ancak, 

vakfeden bilse idi değiştirmeyi yasaklamazdı denilebiliyorsa, malın değiştirilmesi 

mümkün olur
785

. Ayrıca, malın geliri masrafını karşılamıyorsa veya işin niteliği 

gereği malın ıslah edilmesi dürüstlük kuralına göre vakıf yönetiminden 

beklenemiyorsa, vakıf senedindeki değiştirme yasağına uyulmaz
786

. Bu durumda 

emprevizyon teorisinin uygulanacağı savunulmuştur
787

. 

TMK. m. 113/f.3’de açık bir şekilde, amaca özgülenen mal ve hakların 

değiştirilmesinin mahkemenin iznine bağlı olduğu hüküm altına alınmıştır. 

                                                 
783

 Yarg. 18. HD., T:03.06.2010, E:2010/4760, K:2010/8420 sayılı kararında, vakıf senedindeki 

değişiklik ile, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için özgülenen nakit miktarında azalmaya sebebiyet 

verilmesi ve böylece kurucu iradeye aykırı davranılması hukuka aykırı bulunmuştur. (Corpus Mevzuat 

ve İçtihat Programı). 

784
 Öz, Vakıf Senedinde Aksine Hüküm Bulunmasına Rağmen Vakıf Mallarının Değiştirilmesi, 

Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, 2010, s. 767. 

785
 Öz, s. 767. 

786
 Öz, s. 767.  

787
 Öz, s. 768-769. Anılan teoriye göre, vakfedilen malın durumundaki veya bazı çevresel koşullardaki 

değişiklikler, vakıf senedi düzenlenirken vakfeden tarafından öngörülememiş ise ve bu yeni durum 

karşısında hala vakfedilen malın elden çıkarılmaması, vakıf yönetiminden beklenemeyecek kadar 

büyük bir kazanç kaybına neden oluyor ise, senetteki yasağa rağmen, vakfedilen malın 

değiştirilmesine izin verilmesi istenebilir. Teori için bkz. Eren, s. 480 vd.  
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Dolayısıyla, vakfeden tarafından özgülenen mallar dışında kalan vakıf mallarının, 

mahkeme kararına gerek olmaksızın, vakfın yönetim organı tarafından yenisi ile 

değiştirilmesi mümkündür
788

. Bu husus VK. m. 12/f.3’te de ifade edilmiştir. Anılan 

hükme göre, vakıfların sonradan iktisap ettikleri mal ve hakların da, haklı kılan 

sebeplerin bulunması halinde, daha yararlı olanları ile değiştirilmesi veya paraya 

çevrilmesi mümkündür. Ancak bunun için bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca 

düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organının kararı gerekmektedir. 

Burada, başlangıçta özgülenen mal ve hakların değiştirilmesi veya paraya 

çevrilmesinden farklı olarak, mahkeme kararı aranmamaktadır
789

. 

 

 

 

                                                 
788

 Öğüz, s. 106. 

789
 Yarg. 18. HD., T:11.04.2013, E:2013/1952, K:2013/5955 sayılı kararında, “…dava konusu vakfın 

20.02.2011 tarihinde mütevelli heyetinin olağan ikinci toplantısının yapıldığı, bu toplantının 9 uncu 

maddesinde vakfa ait 4861 (1488 ada 1) parseldeki 6.416 m2'lik taşınmazın satışı için yönetim 

kuruluna yetki verildiği, satışa konu taşınmazın kuruluş malvarlıkları arasında yer almayıp, vakfın 

tescilinden sonra 17.12.1998 tarihinde kazanıldığı, taşınmazın satışı için V... Gayrimenkul A.Ş. adlı 

eksper kuruluşunca 000433 sayılı raporun düzenlendiği, davacılara toplantı tarihinden en az 7 gün 

önceden yazılı bildirim yapıldığı ayrıca toplantının en az yedi gün önceden mahalli A... E... 

Gazetesinin 05.02.2011 günlü sayısında ilan edildiği, söz konusu 9 numaralı kararının toplantıya 

katılan 68 mütevelli üyesinden 45'inin kabul oyuyla kabul edildiği, buna göre sonradan edinilen bir 

vakıf taşınmazında tasarrufta bulunabilmek için vakıflar mevzuatınca bir engel bulunmadığı gibi 

toplantı ve karar yeter sayısı için vakıf senedinde öngörülen koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından 

mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle kabulüne karar 

verilmesi doğru görülmemiştir.” hükmü kurulmuştur.  
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§ 16. VAKIFTAN YARARLANANLARIN HUKUKİ DURUMU 

I. GENEL OLARAK 

Yararlanan, vakfın amacına göre vakıftan fayda sağlayan kişilerdir
790

. Bunlar 

gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir
791

. Hatta yararlananın, bir kişi 

topluluğu dahi olabileceği ifade edilmektedir
792

. 

 

II. VAKIFTAN YARARLANANLARIN BELİRLENMESİ 

Vakıftan yararlananlar çeşitli şekillerde belirlenebilir
793

. Bunlardan ilki, 

vakfedenin, vakıf senedinde yararlananları belirlemesidir
794

. Bir diğer seçenek olarak 

vakfeden, bu kişileri belirleme yetkisini vakfın yönetim organına bırakabilir
795

. 

Vakfeden, yararlananları, açıkça ve adlarıyla da belirleyebilir
796

. Ayrıca, somut 

olarak belirlemeksizin de yararlananları saptayabilir
797

. 

                                                 
790

 Egger (çev. Çernis), m. 83, s. 170, N. 9; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 131; Özsunay, s. 435. 

791
 Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 131; Özsunay, s. 435. 

792
 Özsunay, s. 435. 

793
 Özsunay, s. 435; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 131; Öğüz, s. 129. 

794
 Özsunay, s. 435; Öğüz, s. 129. 

795
 Egger (çev. Çernis), m. 83, s. 170-171, N. 9; Özsunay, s. 436. 

796
 Özsunay, s. 435. Yazar, yararlananların açıkça belirlenmesine örnek olarak, İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin belirlenmesini göstermiştir. Ayrıca genellikle aile vakıflarında 

görüldüğü üzere, adlarının tek tek sayılması suretiyle belirlenmesinin mümkün olduğunu da ifade 

etmiştir. Ayrıca bkz. Öğüz, s. 129. 

797
 Özsunay, s. 435. Vakfeden, “herkes”, “halk”, “Ankara şehrinin sakinleri” gibi ifadeler kullanarak, 

vakıftan yararlananları belirsiz bir şekilde saptamış olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Egger (çev. 

Çernis), m. 83, s. 170-171, N. 9.  
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Eğer yararlananları seçme yetkisi vakfın yönetim organına bırakılmışsa, 

vakıftan yararlananların vakfın amacına göre objektif olarak belirlenmesi 

gerekecektir
798

. Bu durumda vakfın amacına göre yararlanacak olanların, yardıma 

muhtaç olup olmadığı, liyakati, yeteneği gibi hususlar araştırılacaktır
799

. 

 

III. VAKIFTAN YARARLANANLARIN HAKLARI 

Yararlananların vakfa karşı bir alacak hakkına sahip olduğu doktrinde kabul 

edilmektedir
800

. Ancak bu alacak hakkının dava edilebilmesi, vakfedenin iradesine 

bağlıdır
801

. Vakfedenin böyle bir iradesinin bulunup bulunmadığı, her somut olayda 

araştırılmalıdır
802

. 

Vakıf senedinde yararlananlara dava hakkı tanınmamışsa, söz konusu edimin 

ifası yönetim organının iradesine bağlı olacaktır
803

. Bu durumda vakfın amacına 

aykırı bir şekilde yararlanma hakkına ulaşamayan yararlananların, vakfın denetim 

organı olan VGM.’ye şikayette bulunmaları mümkündür
804

. 

 

 

 

                                                 
798

 Öğüz, s. 130. 

799
 Egger (çev. Çernis), m. 83, s. 170-171, N. 9. 

800
 Özsunay, s. 436; Öztan, (Tüzel Kişiler), s. 132; Öğüz, s. 129. 

801
 Serozan, (Tüzel Kişiler), s. 102; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 644; Özsunay, s. 436; Öztan, 

(Tüzel Kişiler), s. 132; Öğüz, s. 129. 

802
 Egger (çev. Çernis), m. 83, s. 171, N. 10; Özsunay, s. 436. 

803
 Öğüz, s. 130. 

804
 Öğüz, s. 130, dn. 8. 
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SONUÇ 

Vakıf, TMK. m. 101/f.1’e göre, bir mal topluluğudur. Vakfeden gerçek ya da 

tüzel kişi, yeterli mal ve hakları, kendisinin belirleyeceği bir amaca özgüleyerek 

vakıf kurar. Vakıf kurma, tek taraflı bir hukuki işlemdir. Vakfedenin bu işlemi 

sonucunda hukuk düzenine çıkan vakıf, tüzel kişiliğe sahiptir. TMK. m. 102/f.1’e 

göre vakıflar, vakfın yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel 

kişilik kazanırlar. TMK. m. 105/f.1’e göre, özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, 

tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa geçer. Yani vakfedilen mal ve haklar, vakıf 

tarafından, teslimsiz, tescilsiz ve temliksiz kazanılmış olur. 

Vakfeden, vakfın amacını serbestçe belirleyebilir. Ancak vakfın amacı, belirli 

ve sürekli olmalı, kanunda yasaklanan amaçlardan olmamalı, hukuka ve ahlaka 

aykırı olmamalıdır. Anılan bu hususların vakfın tesciline karar verecek olan asliye 

hukuk mahkemesi tarafından göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Vakıf 

senedinde, vakfın amacı ve bu amaca özgülenen mal ve haklar belirtilmemişse, 

vakfın tescili talebi Mahkemece reddedilmelidir. Ancak TMK. m. 107/f.1’e göre, 

vakıf senedinde vakfın amacı ile bu amaca özgülenen mal ve haklar yeterince belirlenmiş 

ise, diğer noksanlıklar vakfın tüzel kişilik kazanmasını engellemez. TMK. 107/f.2 ve VY. 

m. 10’a göre bu tür noksanlıklar, tescil kararı verilmeden önce mahkemece 

tamamlattırılabilir. Hukuka ve ahlaka aykırı amaçlı vakıflar ise, her nasılsa tescil 

edilmiş olsalar bile tüzel kişilik kazanamazlar. 

Vakıf, vakfa gelir sağlamak için ticari işletme işletebilir. Ancak, VK. m. 

26/f.1’den çıkan sonuca göre, ticari işletme işletmek amacıyla vakıf kurulamaz. Bu 

husus, vakfın tarihten gelen sosyal işlevine de uygun düşmektedir.  
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VK. m. 5/f.2’ye göre, yeni vakıfların kuruluşunda, amaçlarına göre 

özgülenecek asgarî mal varlığı her yıl Meclisçe belirlenir. En alt sınır bu olmakla 

birlikte, bunun dışında her vakfın yeterli mal ve haklara sahip olup olmadığı, vakıf 

senedinde belirlenen amacına göre tespit edilecektir. Özgülenen mal ve hakların, 

vakıf senedinde oldukça kapsamlı olarak düzenlenen amaç ve faaliyetlere yeterli 

olmadığı saptanabiliyorsa, vakfın tescili talebi reddedilmelidir. Ölüme bağlı 

tasarrufla kurulan vakıflarda ise, özgülenen malvarlığı amacı gerçekleştirmeye 

yetersiz ise, bu mal ve haklar, denetim makamının görüşü alınarak hâkim tarafından 

benzer amaçlı bir vakfa özgülenir. Ancak vakfeden, ölüme bağlı tasarrufunda, vakfın 

tüzel kişilik kazanamaması halinde malların ne olacağı hakkında bir kural koymuşsa, 

bu kurala uyulmalıdır. Vakfın malvarlığı, vakıf kurulduktan sonra amacın 

gerçekleştirilmesine yetersiz hale gelirse bu durumda TMK. m. 113 uyarınca, vakfın 

amacının ya da mallarının değiştirilmesi yoluna başvurulmalıdır.  

Vakıf kurma iradesi, TMK. m. 102/f.1 c.1’e göre, resmi senetle ya da ölüme 

bağlı tasarrufla açıklanır. Resmi senet, noterde resen (düzenleme şeklinde) 

düzenlenmelidir. Ölüme bağlı tasarrufla vakıf kurmadan anlaşılması gereken ise, 

esasen vasiyet yoluyla vakıf kurmadır. Ancak vakıf kurma iradesi şekli anlamda 

ölüme bağlı tasarruf olan miras sözleşmesi içinde açıklanmışsa, bu da sözleşmeden 

bağımsız bir kayıt olarak geçerli sayılmalıdır. Vakıf kurma iradesi miras sözleşmesi 

ile açıklanmışsa, bunu, hukuki bakımdan vasiyet olarak kabul etmek gerekir.  

Vakfeden (muris), ölüme bağlı tasarrufuyla kurulmasını istediği bir vakfı, 

atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı tayin edebilir. Ancak bu durumda vakıf, 

vakfedenin ölümü anında henüz tescil edilmemiş olduğundan hak ehliyetini haiz 

değildir. Bizim de katıldığımız görüşe göre burada, ceninin hukuki durumuna benzer 
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bir hal vardır. Cenin, sonradan sağ ve tam doğmak koşuluyla mirasbırakanın ölümü 

anında miras hakkını kazanmaktadır. Buna benzer olarak, ölüme bağlı tasarrufla 

kurulan vakıf da kendisine özgülenen mallara, sonradan tescil yapılmak koşuluyla 

vasiyetçinin ölümü anında malik olmuş sayılmaktadır. Dolayısıyla vakfın tescilinin 

hükmü, mirasbırakanın ölümü anına kadar geriye yürür.  

Vakfedene, vakıf kurma işlemini geri alma olanağı, vakıf tescil edilinceye 

kadar tanınmalıdır.  Bunun gerekçesi, vakfın, resmi senedin düzenlenmesi ile değil, 

mahkeme siciline tescil ile hukuk düzenine çıkmasıdır.  Dolayısıyla vakfın 

kurulmasıyla malvarlığında eksilme meydana gelecek olan vakfedene, böyle bir 

olanak tanımak hakkaniyete uygun olacaktır. Ancak Tüzük hükmü gereği, vakıf 

senedinin düzenlenmesini takip eden üç ay içinde vakfeden tescil talebinde 

bulunmazsa, VGM. tescil talebinde bulunacağından, geri alma talebi bu üç aylık süre 

içinde yapılmalıdır. 

Vakıf, hak ehliyetine, aynen gerçek kişilerde olduğu gibi kişi olarak varlık 

kazandığı anda sahip olur. Vakıf tüzel kişiliği açısından bu an, asliye hukuk 

mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil anıdır. Tüzel kişilerin hak ehliyeti TMK. m. 

48’de düzenlenmiştir. Anılan hükme göre, tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi 

yaradılış gereği insana özgü olan hak ve borçlar dışındaki tüm hak ve borçlara 

ehildir. Anılan hüküm dışında vakfın hak ehliyetini sınırlayan bir hüküm 

bulunmadığından, vakfın hak ehliyeti, amacı ile sınırlı değildir. 

Tüzel kişilerin fiil ehliyeti ise, TMK. m. 49’da düzenlenmiştir. Anılan hükme 

göre tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla 

fiil ehliyetini kazanırlar. Vakıf da fiil ehliyetini, kanuna ve vakıf senedine göre 

zorunlu organlarını oluşturduğu anda kazanır. Tüzel kişiler, organları varsa tam 
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ehliyetli, organları yoksa tam ehliyetsiz olurlar. Yani tüzel kişilerin, gerçek kişiler 

gibi sınırlı ehliyetsiz olmaları mümkün değildir. Tüzel kişinin kuruluş belgesinde 

gösterilen amaç, fiil ehliyetini değil, organın temsil yetkisinin sınırını 

belirlemektedir. Bu durumda vakfın amacını aşan işlemleri, askıda geçersiz olarak 

kabul edip, yetkisiz temsil hükümlerini kıyasen uygulamak gerekir. 

TMK. m. 50/f.1’e göre, tüzel kişinin iradesi organları aracılığıyla açıklanır. 

Anılan hükmün ikinci fıkrasına göre ise organlar, hukukî işlemleri ve diğer bütün 

fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar. TMK. m. 109’a göre, vakıflarda zorunlu 

olan tek organ, yönetim organıdır. Kanun koyucu vakfın yönetim organını, hem karar 

organı hem de yürütme organı olarak saptamıştır. Vakfeden, vakıf senedi ile, zorunlu 

organ olan yönetim organı dışında, başka organlar da belirleyebilir. 

Vakıf ile organ arasındaki ilişki, borçlar hukuku anlamında bir temsil ilişkisi 

değildir. Çünkü organın açıkladığı irade bizzat tüzel kişinin iradesidir. Oysa temsilci 

kendi iradesini açıklar, ancak yapılan işlem ile temsil olunan bağlanır. Bu çerçevede 

organı, tüzel kişiliğin bir parçası, bir unsuru olarak nitelendirmek gerekir. Bu 

kapsamda, sürekli olarak zorunlu organlarından yoksun kalan vakıf, kural olarak 

sona erer. Ancak VK. m. 8’e göre vakfın zorunlu organ eksikliğinin tamamlanması 

mümkün olursa, vakıf sona ermeyecektir. Vakfın zorunlu organlarının kaybı geçici 

nitelikte ise, bu organlar oluşturuluncaya kadar vakfa yönetim kayyımı atanacaktır. 

Vakıf senedinde organların yetkilerinin sınırlanmasına ilişkin kayıtlar üçüncü 

kişilere karşı ileri sürülemez. Zira vakıf senedi, kamuya açık bir belge değildir. Bu 

tür sınırlamalar, tüzel kişinin iç ilişkisinde geçerli olacaktır. 

Vakıf kurulduktan sonra, kural olarak, vakıf senedi değiştirilemez. Bu yasak, 

bizzat vakfeden için dahi geçerlidir. Ancak bu kuralın istisnasını, TMK. m. 112-113 
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hükümleri oluşturmaktadır. Söz konusu maddelerin dayanağı, haklı sebeplerin ortaya 

çıkmasıdır. Ayrıca bu haklı sebepler sonucunda vakıf senedinin değiştirilmesinin, 

vakfedenin varsayılan iradesine aykırı olmaması gerekir. Anılan hükümler uyarınca 

vakıf senedinin değiştirilmesi, yetkili mahkeme tarafından sağlanacaktır. 

Vakıflarda üyelik olmaz hükmünü iptal eden AYM.’nin 17.04.2008 tarihli ve 

E:2005/14, K:2008/92 sayılı kararı, çalışmamızda detaylı olarak incelenmiş olmakla 

birlikte, burada belirtmek istediğimiz birkaç husus bulunmaktadır.  Öncelikle ifade 

etmek gerekir ki, üyelik, bir mal topluluğu olan vakfın özüyle bağdaşmamaktadır. 

AYM. anılan hükmünü kurarken, Medenî Hukuk kurallarını ve vakfın yapısını göz 

önünde bulundurmamıştır. AYM., Anayasa m. 33/f.son’da derneklere yapılan atfı, 

tamamen lafzi ve amaca uzak bir şekilde yorumlamıştır. Vakıflarda, derneklerdeki 

gibi bir karar organı üyeliği olması düşünülemez. Vakfın zorunlu organlarının ya da 

seçimlik organlarının üyelerinin olması elbette ki mümkündür. Vakıflarda da karar 

organı üyeliği kabul edilecek olursa, dernek ve vakıf arasında fark ortadan kalkar. Bu 

durum ise tarihsel köklere sahip vakıf kurumunu yozlaştırır. AYM.’nin, vakfın 

yapısını göz önüne almaksızın şekli bir bakış açısıyla aldığı karar, vakıflar 

bakımından oldukça sakıncalıdır. Tüm eleştirilerimize rağmen, AYM.’nin kararının 

uygulanmaması, AY. m. 153/f.son hükmü karşısında mümkün değildir. 

Kanaatimizce de bu durumun Kanunkoyucu tarafından göz önüne alınarak, AY. m. 

33/f.son hükmünün değiştirilmesi ve yapısı itibariyle açık olan bu sonucun net 

ifadelerle hükme bağlanması sorunu çözüme kavuşturacaktır.  
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ÖZET 

Vakıf, köklü bir geçmişe sahip olup, günümüz Türk hukukuna miras kalan en 

faydalı kurumdur. Çalışmamızın konusu olan yeni vakıf, Mülga 743 sayılı Türk 

Kanunu Medenisi ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan 

vakıfları ifade etmektedir. 

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 101/f.1’deki tanıma göre vakıf, vakfeden 

gerçek ya da tüzel kişinin, yeterli mal ve hakları, belirlediği sürekli bir amaca 

özgülemek suretiyle, tüzel kişiliği olan bir “mal topluluğu” oluşturmasını ifade eder. 

Vakıf kurma iradesi, resmi senetle ya da ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. 

Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik 

kazanır. Hak ehliyetine bu andan itibaren sahip olur. Fiil ehliyetini ise, kanuna ve 

vakıf senedine göre zorunlu organlarını oluşturduğu anda kazanır. Vakfın iradesi, 

organları aracılığıyla açıklanır.  
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ABSTRACT 

Foundation, having a deep-rooted history, is the most beneficial organisation 

which is inherited by today’s Turkish law. New foundation, the subject of our 

research, refers to the foundations which were established in accordance with the 

provisions of the abolished Turkish Civil Code no. 743 and the Turkish Civil Code 

no. 4721 which is in force.  

In terms of the definition specified in Article 101/1 of the Turkish Civil Code 

no. 4721, “foundations” stands for “the charity groups” in the status of a legal entity 

formed by real persons or legal entities dedicating their private property and rights 

for a constant aim they set. The will for forming a foundation is expressed by 

issuance of an official deed or title acquired after a deceased person. 

The foundation is regarded in the status of a legal entity when registered in 

the records kept by the court of that location. It then has the capacity of using rights. 

The foundation has the capacity to act when it forms its mandatory organs according 

to the law and the articles set forth in the relevant foundation documents. The will of 

the foundation is expressed through its organs. 


