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ÖZET 

VAKIFLARDA VERGİ MUAFİYETİ ARAŞTIRMASI 

 

Sivil Toplum kavramı, çok eski çağlardan itibaren vakıf geleneğine sahip olan Türk 

Milleti için yabancı bir tanım değildir. Tarihten bu güne kültürel ve ekonomik yaşamın 

gelişmesinde sivil toplum örgütleri çok önemli bir rol oynamış, Devletin yapacağı 

hizmetlerin önemli bir kısmını bu kuruluşlar üstlenmiştir. Bu kurumlar sayesinde 

vatandaşlar mal varlıklarını gönüllü olarak kamu yararına örgütlemek suretiyle katılımcılığı 

ve çoğulculuğu gerçekleştirmektedirler. Bu örgütler sayesinde toplum içinde yardımlaşma, 

dayanışma ve sosyal adalet artmaktadır.  

 Tezimizde özetle; Kar amacı gütmeyen kuruluşlar hakkında genel bilgiler verilmiş ve 

bu kuruluşlardan biri olan vakıflar çeşitleriyle birlikte anlatılmış, Cumhuriyet döneminde 

Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara değinilmiş, Vakıflarda Vergi muafiyetinin ne 

şekilde kazanılacağı ve vergi muafiyeti şartları etraflıca anlatılmış, halihazırda vergi 

muafiyeti almış vakıfların faaliyet alanları, vergi muafiyeti aldıkları dönemdeki hükümetler 

ve tarihsel duruma göre çözümlemeleri yapılmış, sonuç bölümünde de vakıfların ekonomik 

durumlarının iyileştirilmesi ve vakıfların desteklenmesi için Devletçe yapılması gereken 

düzenlemeler açıklanmıştır.  

 Ayrıca vakfın anayasası sayılan senedinin neleri ihtiva etmesi gerektiğini göstermek 

ve vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakıflara örnek teşkil etmesi amacıyla eklerde vakıf 

senedi örneğine yer verilmiştir.  
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ABSTRACT 

A RESEARCH ON TAX EXEMPTİON İN FOUNDATİONS 

 

 The concept of civil society is not a new definition for the Turkish nation who has 

the foundation tradition since the ancient times. From the past till these days the civil society 

organizations have played an important role in the development of Cultural and economic 

life, these institutions took over an important part of the services that the state would do. 

Thanks to these institutions the citizens have actualized participation and pluralism by 

organising their assets as voluntaries for the benefit of public. Through these organizations 

support, solidarity and social justice in the community are increasing. 

 In our thesis, in summary, general information about the non-profit organizations 

have been given and foundations that are among these organizations has been explained with 

its types, it has been touched upon the foundations established in the Republic period 

according to Turkish Civil Code,  how tax exemption for the foundations to be won and the 

terms of tax exemption is described in detail, the operating areas of foundations who have 

already received the tax exemption, the governments when they received the tax exemption 

and the analysis according to their historical situation, in the epilogue the arrangements to be 

done by the State to support and to improve the economic situation of the foundations has 

been described.  

 In addition,what the bond, that is considered the foundation's organic law should 

have to comprise and to set an example for the foundations that will request a tax exemption, 

samples of the foundation bond are given. 
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1. GİRİŞ 

Çağdaş demokrasiler, başlıca şu üç sektöre dayalıdır:1 

İlki, tüm çalışanları genel veya katma bütçeler ile belediyeler ve diğer kamu 

bütçelerine bağlı kamu hizmeti görevlilerinden oluşan "birinci sektör" dür. Bu sektör iktidar 

merkezlidir.2 

İkincisi, kar amaçlı özel sektördür. Devletin ekonomik gücünü asıl bu sektör 

oluşturur, işveren ve işçi sendikaları ve konfederasyonları ile odalar ve borsalar da bu 

sektörün kuruluşlarıdır.3 Parlamenter demokrasinin beşiği olan Avrupa'da "Birleşmiş 

Avrupa" ülküsü birinci sektörün öncülüğünde ortaya atılıp geliştirilmiş ve ikinci sektöre 

dayanarak gerçekleştirilmek istenmiştir.4 

Üçüncüsü ise vatandaşların, kar paylaşma amacı gütmeksizin, gönüllü olarak kamu 

görevlerine katılımını gerçekleştiren vakıf ve dernek gibi gönüllü kuruluşlardan oluşan 

"üçüncü sektör'dür.5 Bu kuruluşlar vatandaşların malvarlığını, dinamizmini, etkinliğini ve 

yaratıcılığını gönüllü olarak kamu görevlerine yönlendirir. Bu açıdan bu sektöre 

"Vatandaşlar Sektörü", "Gönüllüler Sektörü" ya da "Bağımsız Sektör" de denmektedir. 

Ülkemizde de gittikçe gelişen üçüncü sektör özellikle Avrupa'da ve ABD'de hızla 

örgütlenmektedir. Bu niteliği ile üçüncü sektör Avrupa'nın yeniden yapılanmasında önemli 

görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Nitekim, 1989 yılında Brüksel'de "Avrupa Vakıflar 

Merkezi" (Europeen Foundation Centre - EFC) kurulmuş bunu, merkezi Paris'te olan 

"Avrupa Kamuya Yararlı Dernekler Komitesi" (Comité Européen Des Associations 

D’intérêt Général - CEDAG) 'nin kurulması takip etmiştir. Böylece "Üçüncü Sektör" ü 

oluşturan vakıflar ve dernekler Avrupa genelinde örgütlenmiş olmaktadır. Bu gelişime 

paralel olarak, merkezi ABD'de ClVlCUS adlı Dünya Vakıflar Birliği de kurulmuştur.6 

 
                                                
1 Zekai Baloğlu, “Türkiye Üçüncü Sektör Raporu - Sorunlar ve Çözüm Önerileri", TÜSEV - Türkiye Üçüncü Sektör 
Vakfı, İstanbul, 1994, s. 9. 
2 Gülay Göktürk, "Sivil Toplum Sektörü"; Yeni Yüzyıl, 8 Ekim 1995, s.3. 
3 Baloğlu,  s.9. 
4 Teoman Akünal, "Üçüncü Sektör Yeni Bir Güç Odağı", Ekonomik Trend, 34 (Temmuz, 1994) s.40-41. 
5 Baloğlu, s.9. 
6 Akünal, s.40-41. 
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   2. SİVİL TOPLUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Mal ve/veya hizmet üreterek iktisadi faaliyette bulunan işletmeler, amaçlarına göre, 

kâr amacı güden ve kâr amacı gütmeyen işletmeler biçiminde ikiye ayrılmaktadır. Kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar esas olarak sahiplerine ya da kurucularına kâr sağlama amacı gütmeyen 

kuruluşları vurgular. Ancak bu kuruluşlar bazen kâr elde ederler. Başka bir deyişle belli bir 

dönem içinde giderlerinden daha fazla gelir elde etmekle beraber, kurucularına kâr 

dağıtmazlar. Sağlanan kârı tekrar kuruluşun amaçları ve görevleri için kullanırlar. 

 

2.1. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Yapısı Ve Türleri 

Kâr amacı gütmeyen sektörlerin çeşitli tanımları aşağıda verilmiştir.7 

-Yasal Tanım 

-Ekonomik/Finansal Tanım 

-Fonksiyonel Tanım 

-Yapısal-faaliyet temelli tanım 

2.1.1. Yasal Tanım 

Ülke yasalarının farklı olması ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara farklı açılardan 

bakmaları nedeniyle, tanımlamalar ve sınıflandırmalar ülkelere göre farklılık göstermektedir. 

2.1.2. Ekonomik/Finansal Tanım 

Bu tanım, kuruluşun yasal şekli üzerinde değil, gelir kaynakları üzerinde durur. 

Gelirlerinin yarısını veya daha fazlasını bağış esasına göre sağlayan kuruluşlar, kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar sayılmaktadır. 

2.1.3. Fonksiyonel Tanım 

                                                
7 Lester M Salamon, Helmut K Anheier, Defining The Non-Profit Sector (Kâr Amacı Gütmeyen Sektör 
Tanımlanması), A Cross-National Analysis; Manchester University Press,1997, s30-35. 
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Bu tanım, kâr amacı gütmeyen kuruluşların hizmet verdikleri fonksiyonlar veya 

amaçlar üzerinde durmaktadır. Kâr amacı gütmeyen sektörle ilgili en yaygın fonksiyon, 

kamu yararı veya kamu amaçları olarak nitelendirilen alanlarla ilgilidir. 

Fonksiyonel açıdan, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kamunun yanı sıra hizmet eden 

özel kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. 

2.1.4 Yapısal-Faaliyet Temelli Tanım 

Bu tanım, kuruluşların amaçları veya gelir kaynaklarından ziyade temel yapıları ve 

faaliyet alanları üzerinde odaklaşmaktadır. 

 

2.2. Kâr Amacı Gütmeyen Sektörlerin Yapısal Ve Faaliyete Dayalı 

Özellikleri 

Kâr amacı gütmeyen sektörler diğer sektörlerden ayrı olarak bir takım özelliklere 

sahiptirler. Bunlar söz konusu sektörün tanımını kolaylaştırmaktadır.  Özellikler 

ayrıntılarıyla aşağıda verilmiştir.8
 

2.2.1. Kâr Ölçütünün Bulunmaması 

Kuruluşun etkinlik ve verimliliğini ölçen tek bir ölçüt yoktur. 

2.2.1. Kuruluşun anlamlı ve sürekli bir kurumsal yapısı olması 

Belirli kurumsal koşullar ve belirli kurallar üzerine kurulmuş olmalıdır. Bunun yanı 

sıra amaçları doğrultusunda süreklilik göstermelidir. 

2.2.3. Özel Olması 

Kamu sektöründen ayrı kurumsal yapısı olmalıdır. Bunun anlamı, kâr amacı 

gütmeyen sektör kuruluşlarının kamu yönetim sisteminin bir parçası olmaması ve kamu 

                                                
8 Davut Aydın ,Necdet Saglam,Mehmet Basar,Muhsin Öztürk. Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Olarak Vakıflar, Eskisehir: 
Anadolu Üniversitesi ESAM,1999,s.7. 
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tarafından yönetilmemesidir. Devletten mali destek almaları ve kamu görevlilerinin 

yönetimlerinde görev almaları bu durumu değiştirmemektedir. 

2.2.4. Kendi Kendini Yönetmek (Öz Yönetim): 

Yönetimi kendi kurumsal yapısı içinden olmalıdır. Organizasyon dışı bir kuruluşa 

bağlı olmamalıdır. 

2.2.5. Sahiplerine Veya Yöneticilerine Kâr Dağıtımı Yapmamak 

Sahiplere veya yöneticilere kâr dağıtmak yerine kârlarını organizasyonun amaçları 

ve görevi için kullanmalıdır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahipliğe yol açacak hisseleri 

yoktur.9  

Bu kuruluşları özel sektör kuruluşlarından ayıran temel özelliklerden en önemlisi 

kâr dağıtmama ilkesidir. Bu kuruluşların gelirleri giderlerinden daha fazla olabilir, yani kâr 

edebilirler, fakat bu kârı tekrar amaçları için kullanmak mecburiyetindedirler. 

2.2.6. Gönüllülük Esasına Dayanmak 

Yönetim kurullarının gönüllülerden oluşması bile bir kuruluşun gönüllü 

organizasyon olarak nitelendirilmesi için yeterlidir. 

2.2.7. Kamu Amaçlarını Destekleyici Nitelikte Olmak 

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, belirli kesim ya da çevrenin amaçlarına değil, 

hedefleri doğrultusunda tüm topluma hizmet etmelidir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların en 

önemli toplumsal amaçları, kültür, sanat, eğitim, araştırma, sağlık, çevre, konut, savunma, 

din alanlarındaki amaçlardır. Ortaklarına kâr amacı getirme dışında başka bir amacı olan 

işletmeler, kâr amacı gütmeyen isletmelerdir. Kâr amacı gütmeyen isletmelerin gayesi 

hizmet vermektir.10
 

                                                
9 Davut Aydın, “Kâr Amacı Gütmeyen İşletmelerin Karşılaştırılması”, Eskişehir A.Ü. İİBF Dergisi, Sayı: 1–2, 1992, 
s.235. 
10 Aydın,  s.235. 
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Bu isletmelerin amaçlarına ulaşmaları gelir ve gider arasındaki farkın artması değil, 

belirli bir hizmeti mümkün olan en az kaynakla gerçekleştirmektir. Asıl hedef girdilerin 

tamamının eşit hizmet çıktısına ulaşmada kullanılmasıdır.  

 

2.3. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Sınıflandırılması 

Türk Medeni Kanunu, dernek ve vakıfları, Tüzel Kişiler Kısmı’nda incelemiştir. 

Tüzel kişilik Medeni Kanun’da “Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi 

toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili 

özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar.” şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlar aşağıda sınıflandırılmıştır. 

2.3.1. Dernekler ve Dernek Statüsüne Benzer Statüye Sahip Kuruluşlar 

Kâr amacı dışında, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ikiden fazla 

kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle bir dernek oluşur. 

Derneğin amaçları kurucu üyeler tarafından belirlenir ve aralarında düzenlenen yazılı bir 

tüzüğe göre faaliyetler yürütülür. 

2.3.2. Kamu Kuruluşları 

Bazı devlet kuruluşları da kâr amacı gütmeyen kuruluşların özelliklerini 

taşımaktadır. Ancak, kâr amacı gütmeyen kuruluşların, gelirlerinin gönüllü bağış ve 

yardımlarla da sağlanabilmesine karşın, devlet kuruluşlarının faaliyetleri zorunlu vergilerden 

elde edilen gelirlerle yürütülür.11
 

2.3.3. Vakıflar 

Vakıflar, kamusal amaçlara hizmet etmek üzere gönüllü olarak kurulan, belirli bir 

kurumsal yapıya sahip olan, kamu yönetim mekanizmasının bir parçası olmayan, kendi 

kendini yönetebilen, üyelik temeline dayanmayan, belirli bir mal varlığına sahip olan ve kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlardır. 
                                                
11 Celal Kepekçi, “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Muhasebe Sisteminin Özellikleri”, Eskişehir İTİA Dergisi, 
Ocak 1982, sayı:1, s.53. 
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Vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahip olması gereken özelliklere paralel 

olarak, aşağıdaki özelliklere uyan bir mal varlığı kurulusudur. Vakıf12 

- Mal varlığı olmalı, 

- Anlamlı ve sürekli bir kurumsal yapıya sahip olmalı, 

- Özel olmalı, kamu sisteminin bir parçası olmamalı, 

- Kendi kendini yönetebilmeli, özgürce karar alma ve uygulama yetkisi olmalı, 

- Kâr dağıtmamalı, 

- Gönüllülük esasına dayanmalı, 

- Kamusal amaçları destekleyici nitelikte olmalı, 

- Üyelik esasına dayanmamalıdır. 

 

2.4. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlardan Biri Olan Vakfın 

Ayrıntılı Tanımı 

Vakıf köken itibariyle Arapça bir kelime olup, sözcük anlamı itibariyle terk etmek, 

alıkoymak, tahsis etmek ve durdurmak gibi anlamlar ifade etmektedir.13 

Vakfın hukuki anlamı ise bir malın kamu yararına özgülenmesi, alınıp satılmadan 

alıkonulmasıdır.14 

Vakıf daha geniş anlamıyla ifade edilirse, kişisel mülkiyete konu olan bir malın 

belli bir amaca özgülenmesi, tahsis edilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

                                                
12 K. Helmut; “Foundations in Europea Comparative Perspective”[Avrupa’da Vakıflar: Kıyaslamalı Bir Perspektif], 
Foundations in Europe, Society Management and Law,Edited by Andreas Schlüter, Volker Then & Peter 
Walkenhorst,2001, s.41-42. 
13 İlhan Demir; “Yeni Vakıfların Temel Kitabı”, Hukuki Araştırmalar Derneği Yayınları, Ankara,1998,s.18. 
14 Hıdır Menteş; Apak Talha; Büyükbalkan Uğur; “Vakıflar Mevzuatı Sirküler Rapor”, TÜRMOB Yayınları 140, 
Ankara, 2000, s.3. 
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Vakıf, Osmanlıcada vakfetmek eyleminin oluşturduğu sonuç, kurum olarak 

kullanılmıştır ve bu güne kadar da aynı anlamı sürdürmektedir.15
 

Vakıflar genel olarak Türk Medeni Kanunun kabulünden önce kurulan vakıflar ve 

Türk Medeni Kanununun kabulünden sonra kurulan vakıflar olarak ikili bir ayrıma tabi 

tutulmuştur. 

2.4.1 Türk Medeni Kanununun Kabulünden Önce Kurulan Vakıflar 

Medeni Kanunun kabulünden önce kurulan vakıflar Osmanlı İmparatorluğu ve 

Anadolu Beylikleri döneminde kurulmuş olan ve günümüze kadar devam eden vakıflardır.  

Bu vakıflar 2008 yılına kadar, 13.06.1935 tarihinde yürürlüğe giren 2762 Sayılı 

Kanuna tabi olarak faaliyetlerini sürdürmüşler, 2008 yılından sonra ise 20.02.2008 tarihinde 

yürürlüğe giren 5737 Sayılı Vakıflar Kanununa göre faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu 

vakıfları; Mazbut Vakıflar, Mülhak Vakıflar, Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar olarak üç 

gurupta incelemek mümkündür.16 

2.4.1.1 Mazbut Vakıflar 

Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş 

olup Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen vakıflardır. Bu vakıflar bir bütün 

halinde tüzel kişiliğe haizdirler.  

5737 Sayılı Kanunun 3. Maddesine göre Mazbut Vakıflar 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 eder. 

2.4.1.2 Mülhak Vakıflar 

Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 

yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıfları ifade eder. 
                                                
15 Suat Ballar, Yeni Vakıflar Hukuku, Beta Basım Yayım 3, İstanbul, 2000 s 21. 
16 Okan Saydam, Mustafa Ekici, Türk Medeni Kanunu’na Göre Vakıf, Sev İktisadi İşletmesi Yayınları, İstanbul 1998, s 
16. 
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2.4.1.3 Cemaat Ve Esnafa Mahsus Vakıflar 

Cemaat Vakıfları: Vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın 2762 sayılı Vakıflar 

Kanunu gereğince tüzel kişilik kazanmış, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 

Türkiye'deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfları ifade eder. 

Esnaf Vakıfları: 2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğünden önce kurulmuş ve 

esnafın seçtiği yönetim kurulu tarafından yönetilen vakıfları ifade eder. 

2.4.2. Medeni Kanunun Kabulünden Sonra Kurulan Vakıflar 

Bu tür vakıflar “Yeni Vakıflar”  olarak adlandırılmakta olup, Mülga 743 sayılı Türk 

Kanunu Medenisi ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfları 

ifade etmektedir. Bölüm 2’ de bu vakıflara etraflıca değinilecektir. 

 

3. TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE KURULAN VAKIFLAR 

Vakıf kavramının Türk hukuk sistemi içersindeki tanımlamaları, Türk Medeni 

Kanununun 101 ve müteakip maddelerinde yapılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 101. maddesinde; "Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin 

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

mal topluluklarıdır." denilmiş, maddenin devamında da; "Bir malvarlığının bütünü veya 

gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan 

haklar vakfedilebilir." denilerek vakıf kurmak için nelerin vakfedilebileceğinden 

bahsedilmiştir. Maddenin bir sonraki bendinde; "Vakıflar da üyelik olmaz." denilmiş 

olmakla birlikte bu hüküm, Anayasa Mahkemesi'nin 17.4.2008 tarihli kararıyla iptal 

edilmiştir. Maddenin son bendinde de; "Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine 

ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, milli birliğe ve milli menfaatlere aykırı 

veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz." 

denilerek vakıf kurulmasına müsaade edilmeyen durumlar belirtilmiştir. 
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Sosyal dayanışmanın ve dolayısıyla da vakıfların önemi, toplumun hemen hemen 

her alanında görülen ve bencil düşüncelerin insanları etkisi altına alması sonucunda ortaya 

çıkan adaletsizlik karşısında daha da iyi anlaşılmaktadır. Çünkü tüzel kişiliğe haiz birer 

yardımlaşma kurumları olarak vakıflar, kişi ve kurumların haksız rekabeti sonucunda 

oluşan toplumsal adaletsizliğin giderilmesinde etkin rol oynamaktadırlar.17 

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda toplumun ihtiyaçlarını karşılamadaki boyutu 

ve önemi dikkate alınarak, vakıflar ve benzer amaçlarla kurulan ve genelde gönüllü 

kuruluşlar olarak tabir edilen kurumların üçüncü sektörü oluşturdukları, genel kabul gören 

bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır18  

Vakıflar kamu hizmetlerinin görülmesi bakımından adeta devletin 

yardımcılarıdırlar. Çünkü milletin bağımsızlığım ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini 

ve demokrasiyi korumak, toplumun huzur ve refahını sağlamak gibi temel görevleri olan 

devlet; günden güne artan nüfus, çeşit ve miktar olarak artan ihtiyaçlar karşısında kamu 

hizmetlerinin tümünü zamanında karşılayamamaktadır. İşte bu boşluk, kamu hizmetlerin 

amaç edinen vakıflarca doldurulmaktadır. 19 

3.1.1. Vakfın Unsurları 

Vakfın tanımlarından yola çıkarak vakfın unsurlarını beş başlık altında 

toplayabiliriz. 

-Vakfeden: Vakfın kurulabilmesi öncelikle onu kuracak bir kişinin var olmasına 

bağlıdır. Medeni Kanununda "vakfeden" adlandırılan bu kişi gerçek kişi olabileceği gibi 

tüzel kişi de olabilir. 

 -Amaç: Vakfın kurulabilmesi için belirli bir amacın olması gerekmektedir. 

Vakıfta amaç kavramını kanun değil, vakfı kuran kimsenin kişisel iradesi tayin etmektedir. 

Vakıf amacının genel olarak sürekli olması ve geçici nitelik göstermemesi de asıldır. 

                                                
17 Adnan Ertem, Osmanlı'dan Günümüze Vakıflar, Divan-İlmi Araştırmalar Bilim ve Sanat Vakfı Yayını, 1999/1 (6), 
İstanbul, s 111-128. 
18 Saydam- Ekici, s 16. 
19 Nevzat Saygılıoğlu, Vakıflarda Vergi Muafiyeti Uygulaması, VII. Vakıf Haftası, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 
Ankara 1989, s.4. 
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-Malvarlığı: Vakfın amacına özgülenecek mal, taşınır veya taşınmaz olabileceği 

gibi para, hisse senetleri, tahviller, faiz, temettü, kar payı, intifa hakkı, alacaklar, bir işletme 

de olabilir. Vakıfların amaçlarının farklı olabileceğini ve her amacın gerçekleşmesi için 

gerekli olan mal miktarının asgari sınırının değişebileceğini göz önünde tutan kanun koyucu 

konuyla ilgili bir sınırlama getirmekten kaçınmıştır. 

-Özgüleme ve irade açıklaması: Vakfın vücut bulabilmesi için vakfeden tarafından 

malvarlığının vakfedenin malvarlığından ayırt edilerek vakıf tüzel kişiliğinin hak ve eylem 

ehliyetine bırakıldığı yolundaki iradenin açıklanması gerekmektedir. Medeni Kanuna göre 

vakıf kurma iradesi "resmi senet" veya "vasiyet" yolu ile açıklanır. 

-Vakıf tüzel kişiliği: Vakıfların tüzel kişilikleri, hak ve eylem ehliyetlerine sahip 

olunması anlamına gelmektedir. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile 

tescil ile tüzel kişilik kazanır. Vakfın tescil edilmesi ile vakfedilmiş olan malların mülkiyeti 

ve haklar vakfa intikal eder. 20 

3.1.2. Türk Medeni Kanunundan Sonra Kurulan Vakıfların Türleri 

Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Türk 

Kanunu Medenisinde vakıf tabiri yerine "tesis" terimi kullanılmış, bu ifade ile vakıflara 

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ancak ilgili terimin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 

13.07.1967 tarihinde yürürlüğe giren 903 sayılı Kanunla, tesis terimi kanun metninden 

çıkartılmış ve yeniden vakıf teriminin kullanılması benimsenmiştir. 4721 sayılı yeni 

Medeni Kanunla da uygulama devam etmiştir. 

Bazı vakıf türleri çeşitli kanunlara dayanarak kurulmuş olsalar bile kuruluşlarının 

asıl kaynağı Medeni Kanun olduğu için bu tip vakıflar da yeni vakıf olarak adlandırılır. 

Buna göre; 

- 1926 yılından 1967 yılına kadar "tesis" düzenlemesi çerçevesinde 

kurulan vakıflar,  

- 1967 yılından sonra kurulan vakıflar, 

                                                
20 Hüseyin Hatemi, Önceki ve Bugünkü Türk Hukuku'nda Vakıf Kurma Muamelesi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 
Yayın No: 1434, İstanbul 1969. s. 295-296. 
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-506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesine göre kurulan 

sandık vakıfları, 

-Türk Ticaret Kanunu'nun 468. maddesine göre kurulan 

munzam vakıflar, 

- Kooperatif Kanunu'nun 40. maddesine göre kurulan vakıflar, 

- 3294 sayılı Kanuna göre kurulan Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıfları, 

- 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca kurulan Çevre Koruma 

Vakıfları,  

Medeni Kanuna tabidirler. 21 

 

3.2. Vakfın Kuruluşu ve Hukuki Varlığı 

Vakıf kurma tek yanlı hukuksal bir işlem, belli bir içeriği bulunan irade beyanıdır. 

Bu beyan, bir malın ya da hakkın ya da gelirlerinin belirgin bir amaca tahsisi anlamına 

gelmektedir. Daha geniş bir tanımlamada tüzel kişiliği ve bağımsızlığı bulunan vakfın, 

vakfedenin iradesi ile oluşturulmasını sağlayan hukuksal eylemlerin tümüdür22  

Medeni Kanun hükümlerine göre kurulacak vakıfların kuruluş işlemleri, Türk 

Medeni Kanunu'nda, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nda ve bu kanuna istinaden çıkartılan 

Vakıflar Yönetmeliğinde yer alan ilgili hükümlerde belirtilmiştir. 

3.2.1. Vakıf Kurma Ehliyeti 

Vakıf kurulması, her şeyden önce belli bir irade beyanının mevcudiyeti ile başlar. 

Bu irade beyanı başlı başına mevcudiyeti haiz olmak üzere, bir malın belli bir gayeye 

tahsisini kapsar. Vakıf kurmaya yönelik bu irade beyanı gerçek kişiler tarafından 

                                                
21 Yusuf Uluç , Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayımları, Ankara 2008, s. 533-586. 
22 Ballar , s 15. 
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yapılabileceği gibi tüzel kişilerce de gerçekleştirilebilir.23  

3.2.1.1. Gerçek Kişilerde Vakıf Kurma Ehliyeti 

Vakıf kurucusu gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Fiil 

ehliyetinin şartları ise temyiz kudreti, muayyen bir yaş (rüşt) ve kısıtlı olmama halidir. 

Temyiz kudreti makul ve normal bir insanın hareket etme iktidarıdır. Temyiz kudretinden 

sürekli olarak yoksun olan kişiler vakıf kuramazlar. Öte yandan kazai rüşt ile reşit olan kişi 

vakıf kurabilir. 

5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre yabancılar da Türkiye'de hukuki ve fiili 

mütekabiliyet esasına göre vakıf kurabilirler. Bununla birlikte vakıf yöneticilerinin 

Türkiye'de yerleşik bulunması zorunludur.24  

3.2.1.2. Tüzel Kişilerde Vakıf Kurma Ehliyeti 

Tüzel kişilerin kuracağı vakıflarda, vakıf kurma ehliyeti bakımından, tüzel kişilerin 

fiil ehliyetine ilişkin hükümler uygulanır. Bu durumda tüzel kişinin organlarının yetkili 

olması gerekir. Yani, tüzel kişilerin vakıf kurabilmesi, ancak bu iş için tüzel kişinin 

organlarının yetkili olmasına bağlıdır. Bu yetki esas mukavele, tüzük veya genel kurul 

tarafından alınan bir karar ile organlara tanınabilir. Siyasal partiler vakıf kuramazlar.25 

3.2.2. Vakıfta Amaç Bulunma Esası Ve Vakfa Mal Tahsisi 

Vakfın gayesi vakfın oluşması için ana unsurlarından biridir. Gaye, vakfın teşkilatı 

ve gelecekte alacağı şekil dahil olmak üzere düşünülen faaliyet ve hukuki kaderin temelini 

oluşturur. Genellikle vakıflarda tespit edilen gaye, iyilik yapma, yardım, hayır işleri ve 

toplum yararına olan hizmet anlamında kullanılır. Vakıflarda amaç olarak seçilecek 

hizmetlerin ifa edilebilir nitelikte olması gerekmektedir. 

Vakıf kurulabilmesi amaç ne kadar önemliyse, bu amacı gerçekleştirmek için 

tahsis edilecek malvarlığı da o kadar önem taşımaktadır. Bir malvarlığının bütünü veya 

                                                
23 Hatemi, s 227. 
24 Uluç, s 586. 
25 Nazif Öztürk,. “Menşe-i ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıflar”, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1995, s 
31. 
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gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan 

haklar vakfedilebilir. 26 

3.2.3. Vakfın Kuruluş Şekilleri Ve Vakıf Resmi Senedi 

3.2.3.1. Vakıf Kuruluş Şekilleri 

Vakıf noterlikçe resen düzenlenen resmi senet yoluyla veya ölüme bağlı bir 

tasarruf şekli olan vasiyet yoluyla kurulur. Resmi senet yolu ile kuruluş işlemlerinde, 

vakfeden veya vakfedenlerce hazırlanan vakıf senedi noter nezdinde resmi senet haline 

getirilir ve vakfeden veya vakfedenlerce imzalanır. 

Vasiyet yolu ile vakıf kurulmasında ise esas olan, vakfedenin vakıf kurulmasına 

ilişkin vasiyetnamesinin düzenlenmesi ve muhafazası hususlarında yeni Medeni 

Kanunu'nun 506. ve müteakip maddelerindeki vasiyetnameye ilişkin geçerlilik şartlarının 

eksiksiz yerine getirilmesidir. 27 

3.2.3.2. Vakıf Resmi Senedi 

Medeni Kanunu'nun 106. maddesinde; vakıf senedinde vakfın adının, amacının, bu 

amaca özgülenen mal ve hakların, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yerinin 

gösterileceği ifade edilmiştir. 

3.2.3.3. Vakıf Resmi Senedi Örneği 

Ek:1 ‘ de vakıf resmi senedi örneği verilmiştir. 

3.2.4. Vakfın Tescili Ve İlanı 

Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik 

kazanır. Vakfın tescili için açılan bu dava hasımsız olarak açılır, mahkeme evrak üzerinde ve 

gerekirse vakfedeni ve diğer ilgilileri dinlemek suretiyle tescil kararını verir. Mahkeme 

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşünü de alabilir. 

                                                
26  Bahaeddin Yediyıldız, “XXIII. Yüzyılda Türkiye'de Vakıf Müessesesi; Bir Sosyal Tarih İncelemesi”, Türk Tarih 
Kurumu Basım Evi, Ankara,  2003, s.  38-67. 
27 Uluç, s. 586. 
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Tesciline karar verilen vakıf, vakfın yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan 

sicile tescil edilir; ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde tutulan merkezi sicile kaydolunur. 

Tescil kararı, başka bir mahkemece verilmişse, ilgili belgelerle birlikte tescil için vakfın 

yerleşim yeri mahkemesine gönderilir. 

Mahkemenin vermiş olduğu tescile veya tescil talebinin reddine ilişkin kararlara 

karşı Vakıflar Genel Müdürlüğü 1 ay içinde temyiz yoluna başvurabilir. Gayrimenkulün 

vakfedilmesi söz konusu ise, vakfın tesciline karar veren mahkeme, kararın kesinleşmesini 

beklemeden, gayrimenkullerin vakfedildiğine dair kayıtlarına geçici şerh verilmesi için, 

keyfiyeti resen ve derhal tapu idaresine bildirir. Tapu idaresince de kayıtlarına muvakkat 

şerh verilir. Tescil kararının kesinleşmesinden sonra, gayrimenkullerin vakıf tüzel kişiliği 

adına tescili yapılmak üzere durum, mahkemece resen ve derhal tapu idaresine bildirilir. Ve 

vakıf senedinin bir örneği ile birlikte gönderilir. 

Mahkemenin yapacağı bildirim üzerine vakıf Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 

tutulan merkezi sicile kaydedilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce tutulacak merkezi sicil 

defterinde her vakıf için bir sahife açılır. Bu sahifede vakıfla ilgili tüm bilgilere yer verilir. 

Merkezi sicile kaydedilen vakıf, Resmi Gazete'de ilan edilir. İlan için yapılan 

harcamalar vakıftan alınmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.28 

3.2.5. Vakfın Örgüt Yapısı 

Vakfın bir yönetim organının bulunması zorunludur. Vakfeden vakıf senedinde 

gerekli gördüğü başka organları da gösterebilir. 

Vakıf kuran kişi yönetim organını bizzat vakıf senedinde ya da vasiyetnamede 

belirlemelidir. Söz konusu bu organ bir kişi olabileceği gibi bir kurul da olabilir. Yönetim 

organı, vakfın işlemesini ve temsil edilmesini sağlayan organdır.29 

 

 

                                                
28 Uluç, s. 533. 
29 Uluç, s. 534. 
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3.2.6. Vakfın Denetimi 

Vakıflarda denetimi iç denetim ve dış denetim olmak üzere iki başlık altında 

toplayabiliriz. 

3.2.6.1. İç Denetim 

5737 sayılı Vakıflar Kanununun 33. maddesine göre mülhak, cemaat, esnaf 

vakıfları ile yeni vakıflarda iç denetim esastır. Vakıflar bu denetimi kendi denetim 

organına yaptırabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırabilir. 

İç denetim vakıf faaliyetlerinin mevzuata ve vakfın stratejik planına uygun olarak 

yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin 

güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç 

denetim vakfın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. 

3.2.6.2. Dış denetim 

Vakıflar, Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün teftişine tabidir. 

Teftiş makamı, vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, vakıf mallarının 

gayeye uygun surette ve tarzda idare ve sarf edilip edilmediğini denetler. Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, teftişi müfettişleri aracılığı ile yaptırır. 

Her teftişte vakfın bir önceki teftişinden itibaren geçen bütün işlem ve hesapları 

incelenerek vakıf senedindeki hükümlerin yerine getirilip getirilmediği, vakfın mallarının 

amaca uygun şekilde idare edilip edilmediği ve vakfın gelirlerinin amaca uygun olarak sarf 

olunup olunmadığı araştırılır. 

Teftiş sırasında idare organlarının vakfa zarar verici hareketlerinin olup olmadığı 

da araştırılır. Bu durumda, vakıf işlemleri sırasında, vakfın yaptığı harcamalar veya gelir 

getirici işlemlerde tedbirli ve dikkatli bir işadamı gibi hareket edilip edilmediği, vakfın 

menfaatlerini koruyucu ve gelirlerini artırıcı, masraflarını azaltıcı tedbirlerin zamanında 
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alınıp alınmadığı dikkatle göz önünde tutulmalı ve dolayısıyla da denetim bu hususlar da 

dikkate alınarak yapılmalıdır.30 

3.2.7. Vakfın Sona Ermesi 

Vakfın sona ermesi, Türk Medeni Kanunu'nun 116. maddesinde, Vakıflar 

Kanununun 27. maddesinde ve Vakıflar Yönetmeliğinin 19, 20, 21 ve 22. maddelerinde 

açıklanmıştır. 

Buna göre vakfın tasfiyesi iki şekilde olmaktadır. Bunlar vakfın dağılması ve 

vakfın dağıtılmasıdır.31 

3.2.7.1. Vakfın Dağılması 

Gayesinin gerçekleşmesi imkânsız hale gelen vakıf kendiliğinden dağılmış olur. 

Vakfın idare organı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfın gayesinin imkânsız hale 

geldiği kanısına varırsa dilekçe ile yetkili mahkemeye başvurarak, durumun mahkeme 

siciline tescilini ister. Yetkili mahkeme gereğine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün veya 

vakfın idare organının yazılı düşüncesini alarak istemi karara bağlar. Mahkeme, vakfın 

dağıldığı sonucuna varırsa durumu tescil eder.32 

3.2.7.2. Vakfın Dağıtılması 

Yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan veya 

amacı sonradan anlaşılan veya amacı sonradan yasaklanan vakfın amacının 

değiştirilmesine olanak bulunmazsa; vakıf, denetim makamının ya da Cumhuriyet 

savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılır.33 

3.2.7.3. Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları 

Vakfın dağılması ve dağıtılması şeklinde gerçekleşebilecek olan vakıfların 

nihayete erme işlemi, keyfiyetin merkezi sicile kaydedilmesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından Resmi Gazete'de ilan edilmesi sonucunu doğurur. 
                                                
30Uluç, s.534.  
31Uluç, s. 535. 
32 Uluç, s. 535. 
33 Uluç, s.536. 
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Vakfın tasfiyesi, tasfiye olan vakfın malvarlığının da tasfiyesi sonucunu doğurur. 

Vakfın kendiliğinden dağılması halinde, borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, 

vakıf senedinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından mümkün mertebe gayece aynı olan vakfa intikali sağlanır. 

Vakfın dağıtılması halinde ise, borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, 

vakıf senedinde aksine bir şart olsa dahi, mazbut vakıflar tüzel kişiliğine intikal eder.34 

 

3.3. Vakıf İktisadi İşletmesi 

3.3.1. Tanım ve Unsurları 

"İktisadi İşletme" kavramı, ekonomi ve ticaret hukukunda "işletme" ya da "ticari 

işletme" deyimlerinin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. 

Özel hukuk tüzel kişisi olan vakfın varlığı bakımından, vakfın amacının belirli ve 

sürekli olması kadar, amaca tahsis edilen malvarlığının yeterli olması da şarttır. Başlangıçta 

aranan bu yeterlilik yanında, vakfın amacını devamlı faaliyetleriyle muhafaza etmesi 

yanında arttırması da gereklidir. Enflasyonla yaşadığımız ve hızla değişebilen iktisadi 

şartların hüküm sürdüğü günümüzde, bir vakfın kuruluşu sırasında kendisine tahsis edilen 

sabit bir malvarlığı ile faaliyette bulunmayı sürdürmesi halinde, bir süre sonunda amacını 

gerçekleştiremeyecek duruma düşme olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla vakfın 

amacını gerçekleştirmek üzere faaliyette bulunması kadar elindeki malvarlığını en uygun 

şekilde değerlendirmesi de varlığı itibariyle devamlılık arz etmesi için gerekli 

bulunmaktadır. 35 

Sayıları hızla artan vakıfların ticari işletmeye yönelmeleri bu gerekliliğin bir 

sonucu kabul edilmelidir. Böyle bir durumda ticari işletme vakıf tüzel kişiliğinin kazanç 

elde etmesini, gelirlerin artmasını sağlayan bir vasıta gibidir. 

Unsurları sıralarsak; 

                                                
34 Uluç, s 536. 
35 Ballar, s 213. 
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 - İktisadi İşletmenin vakfa ait olması. 

 - İktisadi İşletmenin vakfa tabi olması. 

 - İktisadi işletme faaliyetinin devamlı olması. 

 - İktisadi İşletmenin sermaye şirketi ve kooperatif şeklinde kurulmamış 

olması. 

 - İktisadi İşletmenin ticari, sınai veya zirai nitelikte olması. 

3.3.2. İktisadi İşletmelerde Sorumluluk 

Kurumlar Vergisi Kanununun 16. maddesinin 4. bendinde, vakıflara ait tüzel 

kişiliği olmayan iktisadi işletmelerin vergisinin, bunların bağlı oldukları vakıf namına tarh 

olunacağı belirtilmek suretiyle, vergi dairesi ile tüzel kişiliğe haiz olmayan vakıf iktisadi 

işletmeleri arasındaki ilişkilerde, vakıf tüzel kişiliğinin muhatap alınacağına işaret 

edilmektedir. 

VUK'nun 153. maddesinde işe başlamayı bildirmek zorunda olanlar sayılmış olup, 

bunların arasında kurumlar vergisi mükellefleri de sayılmıştır. Tüzel kişilikleri olmamasına 

rağmen vakıf iktisadi işletmeleri de kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayıldığından, 

bizzat vakıf tüzel kişilikleri söz konusu işe başlamayı vergi dairesine bildirme 

yükümlülüğünü yerine getirmek mecburiyetindedirler. 

Bununla birlikte vakıflar, kendilerine ait tüzel kişiliğe haiz olmayan iktisadi 

işletmelerinin adres değişikliklerini, iş değişikliklerini, işletmedeki değişiklikleri, iş 

bırakmayı, işyeri naklini, bina ve arazi değişikliklerini de bildirmekle yükümlüdürler. 

Vakıflara ait iktisadi işletmeler VUK'nun 172. maddesine istinaden defter tutmaya 

mecburdurlar. Çünkü aynı kanunun 177. maddesine istinaden vakıf iktisadi işletmeleri 

birinci sınıf tüccar olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle vakıf iktisadi işletmeleri de 

VUK'nun 182. maddesine göre yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteri tutmak 

mecburiyetindedirler. 
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Vakıf iktisadi işletmelerinden, bunların işleri icabı bilanço esasına göre defter 

tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme esasına göre defter tutmalarına 

Maliye Bakanlığı'nca müsaade edilebilir. 

3.3.3. İktisadi İşletme Kurulmasını Gerektiren Durumlar 

Vakıf bünyesinde, devamlı, sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde olmaksızın, 

ticari, sınai veya zirai bir faaliyet yürütülüyor veya öngörülüyorsa ve bu faaliyet, üretilen 

malların veya hizmetlerin bir bedel karşılığı satışı şeklinde gerçekleşiyorsa veya 

gerçekleşecekse vakfın iktisadi işletme kurması gerekir. 

Yani, ticari bir faaliyet yürütülüyor veya yürütülmesi öngörülüyorsa vakfa ait bir 

iktisadi işletmenin kurulması ve Kurumlar Vergisi'nin 1. maddesi gereği Kurumlar Vergisi 

Mükellefiyeti tesis ettirilerek söz konusu faaliyete ilişkin kazancın vergilendirilmesi 

gerekmektedir.36 

3.3.4. Türk Medeni Kanunu Açısından İktisadi İşletmeler 

Vakıflar, amaçlarını gerçekleştirebilmek için, büyük ve sürekli amaca tahsis 

edilmek üzere ticari işletme kurma ve işletme hakkına sahiptirler. Bu hak, tüzel kişilerin 

tam hak ehliyetlerinden kaynaklanır. Vakıfların ticari işletme kurma ve işletme haklarının 

kaynağını teşkil eden Türk Medeni Kanununun 48. maddesi şu şekildedir: 

"Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış icabı insana özgü niteliklere bağlı 

olanlar dışında bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilirler." 

Vakıflar da Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tescil edilmiş tüzel kişilikleri 

adına ticari faaliyette bulunmasalar bile, tamamıyla tüzel kişiliklerine bağlı, ayrı bir tüzel 

kişiliğe sahip olmayan iktisadi işletmeleri aracılığıyla ticari işletme faaliyeti 

gerçekleştirebilirler. Nitekim vakıflar Kurumlar Vergisi Kanunu'nda mükellef olarak 

sayılmamakla birlikte, vakıf iktisadi işletmeleri Kurumlar Vergisi Kanununda mükellef 

olarak sayılmıştır. 

                                                
36 Gürol Ürel, Dernek ve Vakıfların Vergilendirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 234, 2001 Şubat 2001,  s. 67-73. 
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Bahsedilen genel hükümlerin dışında vakıfların ticari işletme işletmeleriyle ilgili 

olarak Medeni Kanunda özel bir düzenleme mevcut değildir. 

3.3.5. Türk Ticaret Kanunu Açısından İktisadi İşletmeler 

Türk Ticaret Kanunu'nda vakıflar tarafından kurulan ve işletilen ticari işletmeler 

hakkında açık bir hüküm bulunmamakla birlikte; vakıflar varlıklarını sürdürebilmek için 

Ticaret Hukuku alanına giren faaliyetlerde bulunacaklarsa, ticaret hukukunun kurallarına 

da tabi olurlar. Vakıflar kurdukları iktisadi işletmeler nedeniyle, Türk Ticaret Kanunun 18. 

maddesi hükmü çerçevesinde tacir sayılırlar. 

Her tacir ticari işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde ticari işletmesini 

ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan 

ettirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla bir vakıf da sahip olduğu ticari işletme veya 

işletmelerini sicile kaydettirmek zorundadır. Vakfı sahip olduğu işletmeler birden fazla 

ise, aynı veya farklı sicil çerçevesine tabi olsun her bir işletmesini ticaret unvan ile birlikte 

ayrı ayrı kayıt ve tescil ettirmesi gerekir. Aynı şekilde şubeler de bulundukları yerin ticaret 

siciline tescil ve ilan olunur. 

Türk Ticaret Kanunun 66. maddesinde; "Her tacir, ticari işletmenin iktisadi mali 

durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı için elde edilen neticeyi tespit 

etmek amacıyla, işletmenin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri 

tutacaklardır." denilmiştir. Buna göre iktisadi işletmelerin vakfın kendisinden bağımsız bir 

muhasebe sistemleri olacaktır.37 

3.3.6. Ticaret Sicili Tüzüğüne göre iktisadi işletmeler 

Vakıflar kurdukları iktisadi işletmeler nedeniyle, Türk Ticaret Kanunun 20. ve 

Ticaret Sicil Nizamnamesinin 13. maddesi hükümlerine göre, her türlü borçlarından dolayı 

iflasa tabi oldukları gibi kanuni hükümlerine uygun olarak ticaret ünvanı seçmeye ve 

kullanmaya, işletmelerini ticaret siciline kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya 

mecburdurlar. 

                                                
37 Güray Öğredik, (2005): “Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmelerinin Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi”, Yaklaşım, 
Mayıs 2005, Sayı 22, 93-108. 
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Ticaret Sicil Nizamnamesinin 16. maddesinde genel olarak, 76 ve 78. 

maddelerinde ise özel olarak vakıflara ait ticari işletmelerin tescili düzenlenmiştir. Ticaret 

Sicil Nizamnamesinin 76. maddesinin (c) bendine göre Medeni Kanun Hükümlerine tabi 

vakıfların kurdukları iktisadi işletmelerin tescil edilmesi zorunludur. 

Ticaret Sicil Nizamnamesinin 13. maddesine göre vakıflar kurdukları vakfa bağlı 

ve ait iktisadi işletmeleri kurulduğu günden itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil 

ettirmek durumundadırlar. Ticaret Siciline tescile ilişkin kayıtlar, Türkiye Ticaret Sicil 

Gazetesinde yayımlanarak üçüncü kişilere duyurulur.38 

 

4. VAKIFLARDA MUAFİYET VE VERGİ TEŞVİKLERİ 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin ilgili bentlerinde parantez içi hükümlerde 

yer bulan “Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar” ifadesi ile bu tür vakıflar 

ile diğer vakıfların ayrı statülerde olduğunu görüyoruz. O nedenle diğer vakıflar yanında 

avantaj sahibi olan “Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların” incelenmesi yerinde olacaktır. 

Ayrıca vakıflara yapılan bağış ve yardımların gerek bağış yapan açısından gerekse 

de bağış yapanın sağladığı menfaatler doğrultusunda gelir-bağış elde etme imkanı bulan 

vakıflar açısından bu hususlar değerlendirilecektir. 

 

4.1. Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması 

Muafiyet, vergiye tabi olması gereken bir vergi konusunun çeşitli nedenlerle 

(sosyal, ekonomik vb.) yasada belirtilen kapsam ve ölçülerde vergilendirilmemesi, yani 

vergilendirilmesi öngörülmüş bir konunun kısmen veya tamamen, devamlı yada geçici 

olarak vergi dışında bırakılmasıdır. Vergi muafiyeti ise belirli kişilerin veya grupların 

tamamen, kısmen ya da geçici olarak vergi yükümlülüğü dışında tutulmalarını ifade eder. 

                                                
38 Saydam-Ekici; s. 87-88. 
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Vergi muafiyetinin amacı, vakıflara vergi muafiyeti tanınmasını düzenleyen 

30.07.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi 

Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un 20’ nci maddesinde; “Gelirlerinin en az üçte 

ikisini nevi 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” 

şeklinde tanımlanarak açıklanmış olup, vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının temel 

nedeninin devletin yükünü azaltmak olduğu anlaşılmaktadır. 

Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasına dair en son düzenleme 30.07.2003 tarihli ve 

4962 sayılı kanunla yapılmıştır. Bu kanuni düzenlemeye ait ayrıntıları açıklayan 83 seri 

numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ise 02.09.2003 tarihinde 25217 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.39 Vakıflara Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınması 

uygulaması ile ilgili yasal boşluk 4962 sayılı Kanunla doldurulmuş, uygulamanın usul ve 

esasları da 83 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile (hali hazırda 1 seri nolu) 

açıklanmıştır. Bu konudaki işlemler, sözü edilen kanun hükmüne göre anılan Genel 

Tebliğ’de yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülmektedir.40 

Vakıflara tanınan muafiyetin vakıfların iktisadi işletmelerini kapsamaz. Buna göre 

bir vakfa Bakanlar Kurulunca bir vergi muafiyeti tanınmış olsa bile, bu muafiyet söz konusu 

vakfa ait iktisadi işletmeler için geçerli olmayacaktır. Vergi muafiyeti tanınan vakıfların 

muaflığının, iktisadi işletmelerini kapsamayacağı 01.01.1992 tarih 3824 sayılı kanunun 9. 

maddesinde hükme bağlanmıştır.  

Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların 

yerine getireceği yükümlülükler ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar 

03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti 

Tanınması Hakkındaki 1 Seri Nolu Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.  

 

 

                                                
39 02.09.2003 tarih, 25217 Sayılı Resmi Gazete. 
40 03.04.2007 tarih, 25217 Sayılı Resmi Gazete. 
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4.1.1. Vergi Muafiyeti Tanınmasının Şartları 

Vergi Muafiyeti tanınması talebinde bulunacak vakıfların başvuru tarihi itibariyle 

aşağıda belirtilen şartların hepsini bir arada taşıması gerekmektedir. 

4.1.1.1. Faaliyet Konusu 

Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınacak vakfın; sağlık, sosyal yardım, 

eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma 

konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş olması gerekir. Vakfın faaliyet konusu bu 

sayılanlardan birisi veya birden fazlası ile ilgili olabilir. Ancak, vergi muafiyeti talebinde 

bulunacak vakfın bu faaliyetlerinin kamuya açık ve Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı 

etki yapacak düzeyde olması gerekir. Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaçlayan 

vakıflara vergi muafiyeti tanınması mümkün değildir. 

Vakıfların Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsüne 

alınmasından amaç; bu suretle onlara çeşitli vergiler açısından sağlanacak bağışıklıklar 

yoluyla ve bağış yapılmasını teşvik suretiyle finansman açısından güçlendirilmesini 

sağlamak ve devletin asli görevleri arasında bulunan ve yerine getirilemeyen bazı 

hizmetlerin bu vakıflar aracılığı ile görülmesini sağlamaktır.41 

Tebliğde “Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaçlayan vakıflara vergi 

muafiyeti tanınması mümkün değildir.” şeklindeki şart eleştiriye muhtaçtır. Zira, Türkiye 

gibi büyük bir ülkede, ülke genelinde faaliyetler yürütmek hem gerektiğinden fazla 

yükümlülük getirir, hem de uygulanması mümkün olmayan bir durumdur. Zaten, ihtiyacın 

üst düzeyde olduğu toplumlarda böyle bir gereksinim, faaliyetin yerinde ve harcanan 

zamana değer bir çalışma olmasını engellemektedir. Örneğin, belli bir şehirde veya bölgede 

deprem sonrası, insani yardım sağlamak üzere kurulmuş olan vakıf veya kirlenmiş bir nehri 

temizleme faaliyetine katılmış olan bir çevre vakfının vergi muafiyetinden istifade 

edemeyecektir.42 

                                                
41 Cemali Özkan, “Vakıflara Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınmasında Yeni Düzenleme-I,” Yaklaşım 
Dergisi, Sayı:130, Ekim, 2003, s. 174. 
42 TÜSEV, “Dernek ve Vakıflara İlişkin Karşılaştırmalı Kamu Yararı Raporu”, Yayın No:31, http://www.tusev.org.tr 
(06.08.2004). 
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4.1.1.2. Faaliyet Süresi 

Vakıfların, vergi muafiyeti talebinde bulunmadan önce kuruldukları tarihten 

itibaren en az bir yıl süre ile faaliyette bulunuyor olması ve bu süre içindeki faaliyetleri ile 

Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Vakıflara vergi muafiyeti verilmesinin şartlarını düzenleyen ilk tebliğ olan 48 Nolu 

Tebliğde bu sürenin “en az iki yıl” şeklinde yer aldığı düşünüldüğünde, yapılan bu 

düzenlemeyle vakıfların vergi muafiyeti alabilmelerinde süre yönünden bir kolaylık 

sağlandığı görülmektedir.  

4.1.1.3. Defter Tutma 

Vergi muafiyeti tanınacak vakıfların bilânço esasına göre defter tutmaları gerekir. 

Bu vakıfların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre birinci sınıf tüccarlar 

tarafından tutulması gereken defterleri aynı Kanunda belirtilen süreler içinde tasdik ettirerek 

kullanmaları ve muhasebe kayıtlarının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine 

uygun olması, vakfa ait iktisadi işletmelerin bulunması halinde bunlar için de ayrıca defter 

tasdik ettirmeleri ve vakfın muhasebe kayıtları ile iktisadi işletmesinin muhasebe kayıtlarını 

birbiriyle karışmasını önleyecek şekilde ayrı ayrı izlemeleri gerekmektedir. 

Maliye Bakanlığı’nca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 175 ve mükerrer 257. 

maddelerinden aldığı yetkiye dayanarak, 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan 1 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 

(MSUGT) ile bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve 

işletmelerin 1.1.1994 tarihinden itibaren tebliğ ekindeki Tekdüzen Muhasebe Hesap Planına 

uymalarını zorunlu hale getirmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile muhasebe kayıtlarının daha sağlıklı ve güvenli bir 

biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığıyla ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık 

ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtması ve işletmelerde 

denetimin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.  
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Yapılan düzenlemelerin, genel anlamda kâr amacıyla kurulan işletmeleri kapsaması 

sebebiyle, faaliyet konuları gereği farklılık arz eden ve kâr etme amacı bulunmayan 

vakıflarca tatbik edilebilirliği pratikte pek mümkün olmamıştır.  

Oluşan bu durum sebebiyle, 27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı ResmiGazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na dayanılarak çıkartılan 

27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar 

Yönetmeliği’nin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, 

muhasebe kayıtlarını tutacakları “Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı” belirlenmek suretiyle 

tüm vakıflarca uyulması amacıyla yeni bir hesap planı hazırlamış ve bilanço esasına göre 

defter tutan tüm vakıflarca (bilanço esasına göre defter tutan vakıf şubeleri dahil) uyulmasını 

zorunlu hale getirilmiştir.  

Hazırlanan bu hesap planı, 26.12.1992 tarih v 21447 mükerrer sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan 1 sıra numaralı MSUGT ekindeki Tekdüzen Hesap Planına vakıfların 

faaliyetleri göz önünde bulundurularak yeni hesaplar ilave edilmesi suretiyle oluşturulmuş, 

genel olarak Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Hesap Planının bütünlük ve tutarlılığı 

korunmaya çalışılmıştır. Bu hassasiyet sebebiyle ve kâr amacı gütmeyen vakıfların yapısı 

gereği, hazırlanan bu hesap planında da pratikte çeşitli uygulama zorluklarıyla karşılaşıldığı 

bilinmektedir.43 

4.1.1.4. Malvarlığı ve Yıllık Gelir 

Vergi muafiyeti talebinde bulunan vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları 

tarihte en az 505.000,00 TL. (Beşyüzbeşbin Türk Lirası) gelir getirici mal varlığına ve en az 

49.000,00 TL. (Kırkdokuzbin Türk Listesi ) yıllık gelire sahip olmaları gerekir. Yıllık gelirin 

tesbitinde, genel ve özel bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış 

niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz. Bu tutarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

göre o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artar ve izleyen yılda bu miktarlar esas 

alınır. Bu miktarların hesabında, bin TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. 2009 tarihi 

                                                
43 Saydam-Ekici; s. 87-88. 
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itibariyle ise 606.323,32 TL gelir getirici mal varlığına, 58.831,36 TL de yıllık gelire sahip 

olmaları gerekir.44 

Gelir getirici mal varlığından maksat; kiradaki taşınmazlar, vadeli hesaplardaki 

mevduat, hazine bonosu ve devlet tahvili gibi garantili gelir getiren mal varlıklarıdır. 

Örneğin, bir iktisadi işletme yâda bir sermaye şirketindeki iştirak de normal koşullarda gelir 

getirebilir. Ancak bunların gelir getirmeleri işletmenin yâda şirketin kar etmesine, hatta 

şirketlerde yetkili organın kar dağıtım kararı almasına bağlıdır. Vakıfların bu tür 

kaynaklardan gelir elde etmeleri koşullara bağlı olduğundan benzeri gelirler sağlıklı bir 

kaynak olarak kabul görmemektedir. Yıllık gelir tutarının hesabında da genel, katma ve özel 

bütçeli idarelerin bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağışlar dikkate alınmamaktadır. 

Çünkü vergi muafiyeti tanınan vakıflardan kamu hizmeti görmeleri ve bu hizmetlerin 

devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yaratması beklenilmektedir. Kamu hizmetleri 

genellikle yüksek tutarlarda finansman gerektiren ve süreklilik arz eden hizmetlerdir. 

Hizmette süreklilik ve etkinliğin sağlanması ise gelirde de sürekliliği gerektirir. Bu nedenle, 

kamu kurumlarının bütçelerinden yapılan yardımlarla kişi yâda kurumlarca yapılan bağışlar, 

yıllık gelirin hesabında dikkate alınmamaktadır.45 

Maddede yer alan vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte en az 

505.000.- YTL (beşyüz beşbin Türk Lirası) gelir getirici mal varlığına ve en az 49.000.- 

YTL (kırkdokuz bin Türk Lirası) yıllık gelire sahip olmaları gerekir şartının yıllık gelirle 

ilgili bölümü uygulamada bir takım sıkıntılara neden olabilmektedir, şöyle ki vakfın 2007 

Mayıs ayında vergi muafiyeti alabilmek için başvuruda bulunduğu düşünülecek olursa 

vakfın yıllık gelirinde hangi yılın gelirinin dikkate alınacağı tebliğde açık bir şekilde yer 

almamıştır. Örneğin vakfın tebliğdeki şartlara uygun olarak 2006 yılında 60.000-YTL gelir 

elde ettiğini ancak 2007 yılının Mayıs ayında ise sadece 15.000-YTL gelir elde ettiği 

görülürse bu durumda ne yapılması gerekeceği açık değildir. Kanaatimizce vakfın vergi 

muafiyetine esas yıllık geliri dikkate alınırken şayet başvurulan yıl örneğimizde olduğu 

üzere yılın ilk altı ayı içerisindeyse bir önceki yılın gelirinin dikkate alınması daha faydalı 

olacaktır. Bununla birlikte vakfın ilk beş ayda gelirinin hangi nedenle azaldığı da dikkate 

                                                
44 377 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2008 yılı yeniden değerleme oranı % 7,2; 387 Seri Nolu Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2009 yılı yeniden değerleme oranı %12 sonrası hesaplanan meblağlar. 
45 Özkan, s. 177. 
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alınmalı ve bu durumun dönemsel bir olgudan kaynaklanıp kaynaklanmadığı yani süreklilik 

arz edip etmediği incelenmelidir. Şayet azalış vakfın bankadaki mevduatının vadesinin 

temmuz ayında dolması veya Kamu Kesimi Tahvil Senet veya Bonosunda yer alan 

mevduatının vadesinin henüz dolmamasından kaynaklanıyorsa bu durumda vakfın vergi 

muafiyetini engelleyecek bir neden görülmemelidir. 

4.1.1.5. Gelirin Harcanma Şekli 

Vakıf resmi senedinde, 4962 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükmüne uygun olarak 

yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel 

araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan 

amaçlara harcanacağının yazılı olması ve son bir yılda bu koşulu fiilen yerine getirmiş 

olması ve vergi muafiyetinin devamı süresince de bu şarta uyulması gerekir. Vakfın 

amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla 

kullanılamaz. Ancak, yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı 

yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik 

hizmetlere harcanması mümkündür. 

Vakıflara vergi muafiyeti verilmesinin şartlarını düzenleyen ilk tebliğ olan 48 nolu 

Tebliğde 46yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az %80’inin amaca yönelik olarak 

harcanması öngörülürken bu tebliği yürürlükten kaldıran 83 nolu Tebliğ ve 83 nolu Tebliği 

yürürlükten kaldıran ve şu an uygulamada olan 1 nolu Tebliğde bu şart 2/3 olarak 

değiştirilmiş ve bu sayede vakıfların sermaye birikimi yapabilmesinin önü açılmaya 

çalışılmıştır.47  

4.1.1.6. İlgili Kuruluşların Görüşünün Alınması 

Vakıfların vergi muafiyetleri taleplerinin Maliye Bakanlığı’nca ilk 

değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, vakfa vergi muafiyeti tanınıp tanınmayacağı konusunda 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ve vakıf resmi senedinde amaç edinilen konulara göre ilgili 

diğer kuruluşların görüşleri alınır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların bu 

konudaki görüşlerini vergi muafiyeti talebinde bulunan vakfın kurulduğu tarihten itibaren 

                                                
46 Resmi Gazete, 28.07.1994 Tarih, 2004 Sayılı. 
47 Resmi Gazete, 02.09.2003 Tarih, 25217 Sayılı. 
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vergi muafiyeti talebinde bulunduğu tarihe kadarki faaliyetleri ile devletin kamu hizmeti 

yükünü ne ölçüde azalttığını kendi denetim elemanlarına (denetim birimi bulunmayan 

kuruluşların yetkili organlarınca) yaptıracakları incelemelere dayanarak bildirmeleri ve 

yazıları ekinde inceleme raporu ve tutanağın bir örneğini de Maliye Bakanlığı’na 

göndermeleri gerekmektedir. Herhangi bir incelemeye dayanmayan görüşler, ilgili vakfa 

vergi muafiyeti tanınmasında göz önünde bulundurulamaz. 

 4.1.1.7. Maliye Bakanlığı Merkezi Denetim Elemanlarınca Yapılacak İnceleme 

Sayılan şartların yerine getirilmesi halinde, vergi muafiyeti talebinde bulunan 

vakfın, kurulduğu tarihten inceleme tarihine kadar olan faaliyet ve çalışmaları, 

görevlendirilecek Bakanlık merkezi denetim elemanınca incelenir. 

Bakanlık merkezi denetim elemanlarınca yapılacak incelemelerde; vakfın son bir 

yıl içindeki faaliyetleri ile devletin kamu hizmeti yükünü ne ölçüde azalttığı ve bu Genel 

Tebliğ ile belirlenen diğer şartları taşıyıp taşımadığı tespit edilir. İnceleme elemanının ilgili 

vakfa vergi muafiyeti verilip verilmemesi konusundaki görüşü raporda açık olarak belirtilir. 

4.1.2. Vergi Muafiyetinden Yararlanmada Usul 

Bakanlar Kurulunca 4962 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre tanınacak vergi 

muafiyetinden yararlanmak isteyen vakıflar, taleplerini içeren bir yazı ile Maliye 

Bakanlığına başvuruda bulunurlar.  

Bu vakıflar başvuru yazısının ekinde;  

- Vakıf resmi senedinin 5 örneğini,  

- Gelir getirici malvarlığı ve yıllık gelire ilişkin bilgi ve belgeleri,  

- Kuruldukları tarihten başvuru tarihine kadarki süre içinde resmi senette yazılı olup 

amaçlar arasında yer alan sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, 

kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konuları ile ilgili olarak gösterilen faaliyetleri 

içeren faaliyet raporunu, 
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Bakanlığa gönderirler.  

Bakanlık tarafından, bu Genel Tebliğ ile belirlenen şartların talepte bulunan vakıfça 

yerine getirilip getirilmediğinin tespiti bakımından ibraz edilen belgeler üzerinde ön 

inceleme yapıldıktan ve uygunluğu sağlandıktan sonra vakfa vergi muafiyeti tanınıp 

tanınmayacağı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşların görüşleri 

alınır. Kuruluşlar tarafından olumlu görüş verilirse veya vergi muafiyeti verilmesinde 

sakınca bulunmadığı bildirilirse, vakfın faaliyetleri ve hesapları bir merkezi denetim 

elemanına incelettirilir. İnceleme sonucu düzenlenen inceleme raporunun da olumlu olması 

halinde bu rapor, vakıf resmi senedinin ve başvuru dilekçesinin birer örneği, Bakanlığın bu 

konudaki görüşünü içeren bir yazı ile Bakanlar Kurulu’ndan vergi muafiyeti kararı alınmak 

üzere Başbakanlığa gönderilir.48 

4.1.3. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Yükümlülükleri 

4.1.3.1. Resmi Senet Değişikliklerinde İzin Alınması  

Vergi muafiyeti tanınan vakıfların yönetimlerince resmi senette değişiklik 

yapılmasının düşünülmesi halinde, değişiklik gerçekleştirilmeden önce bu konuda Maliye 

Bakanlığından izin alınması zorunludur. İzin alınmaksızın yapılan değişikliğin bu Genel 

Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde Bakanlıkça tanınan süre 

içinde resmi senet vakıf yönetimince eski haline getirilmez ya da değişiklik Bakanlıkça 

öngörülen şekilde düzeltilmez ise vakfın vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin hükümler 

uygulamaya konulur. 

4.1.3.2 Gönderilecek Mali Tablolar ve Raporlar 

Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıflarca, dönem sonunda 

düzenlenecek bilanço ve gelir gider tablosu ile bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren 

kesin bütçelerin birer örneği, yıllık faaliyet raporu ve yeminli mali müşavirce düzenlenmiş 

tasdik raporu ile birlikte yılın ilk üç ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Ancak, yıllık faaliyet 

raporu dışındaki belgelerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili Genel Tebliğ49 esaslarına uygun 

                                                
48 Resmi Gazete, 03.04.2007, 26482 Sayılı. 
49 Resmi Gazete, 13.06.1989, 20194 Sayılı. 
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olarak yeminli mali müşavire onaylattırılmış olması gerekir. Yeminli mali müşavire 

onaylattırılmadan gönderilen belgeler hiç gönderilmemiş sayılır. 

4.1.3.3 Fon Oluşturulması 

Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıfların, yıllık gelirlerinin en 

az üçte ikisini elde edildiği yıl içinde amaçlarına harcamaları esastır. Elde edildiği yıl içinde 

amaçlara harcanması gerektiği halde vakıf yönetiminin iradesi dışında harcanamayan 

gelirler, sonraki yılın tahmini bütçesine konulur ve bu miktardan yönetim ve idame giderleri 

ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara pay ayrılmadan, tamamı o yıl içinde 

vakfın amaçlarına harcanır. Bu durumun geçerli bir nedene dayanmaksızın süreklilik 

göstermesi ( üst üste iki yıl gibi ) vergi muafiyeti şartlarının ihlali anlamına gelir. Ancak, 

sözü edilen gelir fazlaları, vakıf resmi senedinde yazılı sağlık, sosyal yardım, eğitim, 

bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetleriyle 

ilgili amaçların gerçekleştirilmesine yönelik yatırımlar için üç yıl süre ile bir fon hesabında 

tutulabilir. Bunun için ilgili vakıfça, yatırıma ilişkin yönetim kurulu kararıyla yatırım 

projesinin ana hatlarını (maliyetini, finansman kaynaklarını, gerçekleştirme süresini vb.) 

içeren bir yazı ile Maliye Bakanlığına başvurularak izin alınması gerekir. Bu suretle 

finansmanı için fon oluşturulmasına izin alınan yatırımın üç yıllık süre içinde 

tamamlanamaması halinde, gecikme gerekçeleri Bakanlıkça uygun görülürse sözü edilen 

süre iki yıl daha uzatılabilir. 

Vergi muafiyeti tanınan vakıflar, yıllık gelirin en az üçte ikisini “elde edildiği yıl 

içinde” amaçlarına harcamak zorundadır. Burada üzerinde 2/3 nispeti hesaplanacak gelir 

brüt gelir olacaktır. Eğer gelirin üçte ikisi, elde edildiği yıl içinde vakfın amaçları 

doğrultusunda vakıf yönetiminin iradesi dışındaki sebeplerden ötürü harcanamaz ise, 

harcanamayan tutar sonraki yılın tahmini bütçesine konur. Bu tutardan, yönetim ve idame 

giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını arttırıcı yatırımlara pay ayrılmaz ve tamamı o yıl 

içinde vakfın amaçlarına harcanır. 

Eğer vakıf, “gelirinin üçte ikisini elde ettiği yıl içinde vakfın amaçları 

doğrultusunda harcamama” yönündeki tavrını geçerli bir gerekçe ileri sürmemeksizin sürekli 

hale getirir ise, bu durum vergi muafiyetinin ihlali olarak değerlendirilecektir. Söz konusu 
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durumun iki yıl üst üste gerçekleşmesi halinde, uygulamanın “süreklilik” kazandığının ve 

buna bağlı olarak da, tebliğdeki vergi muafiyeti şartlarının ihlal edildiğinin kabul edileceği 

mezkûr tebliğde belirtilmiştir.50    

Vergi muafiyeti tanınan vakıfların bu muafiyeti sürdürmekte karşılaştıkları en 

önemli sorunlar, gelirin harcanma biçimi konusunda ortaya çıkmaktadır. Fakat gelirlerinin 

üçte ikisinin elde edildiği yıl içinde vakıf amaçlarına harcanması kuralı, bazı vakıflar 

açısından bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir.  

Vakıflar bir yıllık faaliyetlerini, faaliyet dönemi başlamadan önce hazırlanmış ve 

vakıf mütevelli heyetince onaylanmış tahmini bütçesine uygun olarak gerçekleştirirler. Bu 

bütçelerde, yıl içinde elde edileceği var sayılan şartlı ve şartsız bağışlar, faiz, kira ve iştirak 

gelirleri gibi tüm gelirler gösterilir. Bu durumda, mali kaynaklarından tahmin edilenden 

fazla gelir elde edilmesi, örneğin bankada mevduat bulunması halinde faiz oranının 

yükselmesi sonucu daha fazla faiz alınması yâda, iştiraklerden daha yüksek kar elde 

edilmesi gibi hallerde, üçte ikilik kısımdan yılsonunda, harcanmayan gelir fazlası ortaya 

çıkacaktır. Özellikle bağışların, toplam gelirleri içinde önemli yer tuttuğu vakıflarda, yıl 

içinde yapılan bağışların beklenenden fazla olması, halinde de aynı sonuç doğacaktır.51 

Vakıfların elde ettiği gelirlerin büyük bir bölümünün yılın son ayında elde ettiği 

dikkate alındığında, ortaya ciddi bir sorun çıkmaktadır. Vakıflara bağış yapan kişi ve 

kuruluşların ekonomik nedenlerden ötürü yılın son günlerini bekledikleri herkesçe bilinen 

bir gerçektir. Bu durum, çoğu zaman, söz konusu vakıflar için belirlenen oranın 

gerçekleşmesini engelleyebilmektedir. Vakıf yönetim kurullarının yasal olarak belirlenmiş 

toplanma sıklığı dikkate alındığında, yılın son ayında gelen bağışların harcanması bir yana, 

bunlara yönelik bir karar verebilmesi bile neredeyse olanaksızdır.52         

Bununla birlikte, vakfın amaçları için yapılması gereken hizmetleri ve satın 

alınması gereken malları, tahmin edilenden daha az bir bedel ödeyerek sağlanması halinde, 

aynı şekilde gelir fazlası verilecektir. Tahmini bütçe hazırlanırken, beklenmedik durumların 
                                                
50Muhittin Gündoğdu, “Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasında Yeni Usul ve Esaslar,” Maliye Ve Sigorta Yorumları 
Dergisi, Sayı:402, Ekim, 2003, s.114.  
51Mehmet Şevki Kaya “Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasının Koşulları ve Muafiyetin Sürdürülmesinde 
Karşılaşılan Bazı Sorunlar”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:140, Mayıs 2000, s.31. 
52 Metin Taş, “Vakıflarda Vergi Muafiyeti ve Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Yükümlülükleri,” Yaklaşım 
Dergisi, Sayı:68, Temmuz 1998, s.96. 
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ortaya çıkabileceği düşünülerek, gelirler daha az tahmin edilmiş olabilir. Dolayısıyla salt bu 

oran tutturulacak diye, vakfın gelirlerini–amaçlarına uygun olsa da- plansız bir şekilde 

harcaması veya gereksinim duyduğu mal ve hizmetleri yüksek fiyatlardan satın alarak, 

giderlerini yapay bir şekilde artırması, vakıf kaynaklarının israfına yol açacaktır. Bu tür 

yaklaşımlar ise, zaten vakıf mantığı ile bağdaşmaz. Tüm bu açıklamalardan çıkan sonuç; 

vakıfların bütçelerini tahmini olarak yapmaları nedeniyle, bütçe uygulanırken dönem 

sonunda, gelir fazlalığı şeklinde bir miktar sapma görülmesinin olağan sayılması 

gereklidir.53 

Tebliğde, “vakıf yönetiminin iradesi dışındaki nedenler” söz konusu oranın 

sağlanamaması halinde muafiyetin devamı açısından geçerli bir neden olarak göz önüne 

alınmışsa da, irade dışı nedenlerin neler olduğu açıklanmamıştır. Bu da, idareye takdir hakkı 

kullanabilme olanağı sağlamaktadır. Bu hususlarda ortaya çıkan sorunların çözümü, 

Bakanlık ile vakıflar arasındaki yazışmalar ile sağlanmaktadır. Bu şekilde çözümlenmeyen 

bazı olaylarda ise, Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca yapılan incelemelerle sonuca 

ulaşılmaktadır.54 

Yukarıda belirtildiği gibi, vakıflara, yıl içinde amaçlarına harcamaları gerektiği 

halde harcayamadıkları gelir fazlalarından, fon oluşturma imkânı getirilmiştir. Bu şekilde 

vakıfların vergi muafiyetini kaybetmelerinin önüne geçilmiş olunmaktadır. Tebliğde, sözü 

edilen gelir fazlalarının, vakıf resmi senedinde yazılı amaçların gerçekleştirilmesine yönelik 

yatırımlar için üç yıl süre ile bir fon hesabında tutulabileceği, bu fonun oluşabilmesi için 

Maliye Bakanlığından izin alınması gerektiği belirtilmiştir. Fon oluşturulmasına izin alınan 

yatırımın üç yıllık sürede tamamlanamaması halinde, gecikme gerekçeleri bakanlıkça uygun 

görülürse, bu süre iki yıl daha uzatılabilecektir. 

Ancak uygulamada, tebliğde geçen “amaçların gerçekleştirilmesine yönelik 

yatırım” kavramının içeriği konusunda bazı tereddütlerin ortaya çıktığı ve bir kısım 

harcamaların, amaçlara yönelik yatırım harcaması mı, yoksa vakfın mal varlığını arttırıcı 

yatırım harcaması mı olduğu konusunda belirsizlikler yaşandığı görülmektedir. Vakıfların, 

amaçlara yönelik yatırım harcaması saydığı bazı harcamaları, Bakanlık, mal varlığını 

                                                
53 Kaya, s.31. 
54 Kaya, s.31. 
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arttırıcı yatırım olarak nitelendirebilmektedir. Dolayısıyla mal varlığını artırıcı yatırım ile 

amaçlara yönelik yatırım ayrımının doğru yapılması, gelir fazlalarından fon oluşturma 

yoluna giden vakıflar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ayrımın iyi yapılmaması 

halinde vakıf, vergi muafiyetinin kaybedilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.55 

Tebliğde fon oluşturulmasına izin verilen yatırımın üç yıllık sürede ve iki yıllık 

uzatma süresinde tamamlanmaması halinde bu fonun ne olacağı belirtilmemiştir. Konu ile 

ilgili yapılan bir çalışmada, söz konusu durumda fonun tıpkı yılsonu gelir fazlaları gibi 

yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve mal varlığını arttırıcı yatırımlara pay ayrılmadan 

tamamının vakfın amaçlarına harcanmasının yerinde olacağı yönünde bir yaklaşım 

getirilmiştir.56  

4.1.4. Vergi Muafiyetinin Kaldırılması 

Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıfların, Bakanlıkta oluşan 

dosyalarının incelenmesi veya olağan denetimler ya da yaptırılacak özel denetimler 

sonucunda;  

- Yasal yükümlülüklere uymadıklarının,  

- Resmi senetlerinde yazılı sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve 

geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırmaya yönelik amaçları dışında faaliyette 

bulunduklarının, 

- Son yıllardaki faaliyetleri dikkate alındığında resmi senette yazılı amaçlarını 

gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığının,  

- Genel Tebliğ ile belirlenen yükümlülükleri yerine getirmediklerinin,  

Tespiti halinde, tespit edilen hususlar hakkında ilgili vakıftan açıklama istenir. 

Vakıf yönetimince Bakanlıkça verilen süre içinde açıklama yapılmaz veya yapılan 

açıklamalar yeterli görülmezse veya açıklamalar yeterli görülmekle beraber vakıf 

Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen benzeri ihlalleri tekrarlarsa, Maliye Bakanlığınca 

                                                
55 Kaya, s.32. 
56 Kaya, s.33. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşü alınarak Bakanlar Kurulundan vakfın vergi 

muafiyetinin kaldırılması istenir. 

Vergi muafiyeti kaldırılan vakıflar, muafiyetin kaldırıldığı tarihten itibaren beş yıl 

geçmedikçe yeniden vergi muafiyeti talebinde bulunamazlar. Bu sürenin bitiminden sonra 

vergi muafiyeti talebinde bulunan vakıflara bu Genel Tebliğde yazılı şartları taşımaları 

koşulu ile yeniden vergi muafiyeti tanınabilir.  

Vakıflara vergi muafiyeti verilmesi ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin 

prosedürler farklılık göstermektedir. Vergi muafiyetinin tanınmasında, vakıf resmi 

senedinde yazılı faaliyet konularına göre ilgili görülen kuruluşların tamamının görüşü 

alınırken, vergi muafiyetinin kaldırılmasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşünün 

alınması yeterli görülmektedir. Oysa vergi muafiyeti kaldırılırken Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nün görüşü yeterli oluyorsa, vergi muafiyeti tanınırken de yeterli görülebilir, 

görülmelidir de. Bugüne kadar yapılan uygulamalar da bu düşüncenin doğru olduğunu 

göstermektedir. Zira diğer ilgili görülen kurum ve kuruluşlar vakıflara vergi muafiyeti 

tanınmasına ilişkin görüşlerini genellikle beklenilen düzeyde yeterli görülebilecek 

incelemelere dayandırmamakta, masa başında belirlemektedir. Öyle olunca da Vakıflar 

Genel Müdürlüğü dışındaki ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması, bürokratik 

işlem olmaktan öteye gitmemektedir. Kaldı ki bir vakfa vergi muafiyeti tanınmasına karar 

verecek organ Bakanlar Kurulu’dur. Diğer taraftan vakıflar yıllık faaliyetlerini rapor halinde 

sunduklarından ve her vakıf en geç iki yılda bir mutlaka denetimden geçirildiğinden, 

kapasite, etkin faaliyette bulunma, iyi yönetim ve diğer özellikleri ile vakıfları en iyi tanıyan 

kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü olduğundan ve bir yerde vakıfların sicili Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nde tutulduğundan, vergi muafiyetinin kaldırılmasında olduğu gibi, vakıflara 

vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin işlemlerde de sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

görüşünün alınmasının yeterli olacağı düşüncesindeyiz.57  

Vergi muafiyeti kaldırılan vakıflar, muafiyetin kaldırıldığı tarihten itibaren beş yıl 

geçmedikçe yeniden vergi muafiyeti talebinde bulunamazlar. Bu sürenin bitiminden sonra 

vergi muafiyeti talebinde bulunan vakıflara bu Genel Tebliğde yazılı şartları taşımaları 

koşulu ile yeniden vergi muafiyeti tanınabilir. 
                                                
57 Özkan, s. 178. 
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4.2. Vergi Muafiyetinin Sağladığı Faydalar 

Vakıfların Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsüne 

alınmasından amaç; bu suretle onlara çeşitli vergiler açısından sağlanacak bağışıklıklar 

yoluyla ve bağış yapılmasını teşvik suretiyle finansman açısından güçlendirilmesini 

sağlamak ve devletin asli görevleri arasında bulunan ve yerine getirilemeyen bazı 

hizmetlerin bu vakıflar aracılığı ile görülmesini sağlamaktır.58 

Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının asıl esprisi, bu vakıflara, gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerince yapılan bağışların kendi matrahlarından indirebilmeleri nedeniyle, 

mükellefler bu vakıflara daha fazla bağış yaparak, vakıf gelirlerinin artmasına neden 

olmaktadır.59 Günümüzde vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının, vergisel açıdan en önemli 

avantajı budur. Böylece devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı faaliyette bulunacak 

vakıflara “vergiden muaf” statüsü verilerek vakıflara vergisel teşvikler sağlanmaktadır.60  

 

4.3. Vergi Muafiyetiyle İlgili Diğer Hususlar  

4.3.1. Şartlı Bağışlarla İlgili İşlemler 

Vakfın amaçları arasında yazılı bir hizmetin gerçekleştirilmesi şartıyla yapılan 

bağışların, hizmetin gerçekleştirildiği yıllarda harcanması öngörülen kısmının o yılın 

gelirleri arasında gösterilmesi gerekir.  

Vakfın malvarlığına eklenmesi ve gelirlerinin vakfın amaçları içinde yer alan bir 

hizmet veya hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılması şartıyla yapılan bağışlarda, ana 

para vakfın mal varlığı sayılacak, ancak bu paranın getireceği gelir, vakfın gelirleri arasına 

dahil edilecektir.  

                                                
58 Özkan, s. 174.  
59 Kaya, s. 35. 
60 Yafes Pehlivan, “Vakıflara Tanınacak Vergi Muafiyetinin Koşulları,” Maliye Postası Dergisi, Sayı:538, Yıl:24, Şubat 
2003, s. 85-93. 
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Muhasebe işlemleri yönünden de şartlı bağışlar vakfın defterlerinde ayrı hesaplarda 

izlenir. Şartlı bağış para olarak yapılmış ise bu para fon olarak yine ayrı bir hesapta 

gösterilir.  

4.3.2. Vakfa Bağlı İktisadi İşletmelerde Muhasebe İşlemleri Ve İşletme 

Gelirlerinin Vakıf Bütçesinde Gösterilmesi 

Vakfa bağlı veya ait iktisadi işletme bulunması halinde vakıfla işletmenin 

muhasebe işlemlerinin ayrı defterlerde izlenmesi ve vakfın işlemleriyle iktisadi işletmenin 

işlemlerinin birbirinden ayrılması gerekir. İktisadi işletmenin dönem sonunda oluşan 

kârından ödenmesi gereken vergiler ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net 

kâr, vakıf bütçesine gelir olarak aktarılır. 

4.3.3. Vakfa Tahsis Edilen Mal Varlığının Satışı Veya Kamulaştırılması  

Vakfa tahsis edilen mal varlığının satışı ya da kamulaştırılmasından elde edilen 

gelirler yıllık giderlere harcanmayıp, vakfa gelir sağlayacak yatırımlara tahsis edilebilir. 

Ancak bu paraların yatırımlara harcanmadan önceki dönem içinde değerlendirilmesinden 

elde edilen faizin vakfın yıllık gelirlerine dahil edilmesi zorunludur. 

4.3.4. Vergisel Avantajlar  

Vakıflar tüzel kişilikleri itibarıyla kurumlar vergisi kapsamına girmediklerinden, 

vergiden muaf vakıf statüsü kazanan vakıfların kurumlar vergisinden muafiyetleri de söz 

konusu olmamaktadır. 

Vergiden muaf vakıf statüsünü kazanan vakıflar halen mevcut düzenlemelere göre, 

- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci 

maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren teslim ve hizmetleri için Katma Değer 

Vergisi istisnasından, 

- 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4 üncü 

maddesinin (k) bendine göre, bu vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis 

olunan malların intikalinde veraset ve intikal vergisi istisnasından, (Her ne kadar ilgili 
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Tebliğde bu istisnaya yer verilmiş olsa da 27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 77. maddesi ile kuruluşunda 

veya kurulduktan sonra tüm vakıflara bağışlanan taşınır ve taşınmaz mallar Veraset ve 

İntikal Vergisinden istisna edilmiştir. Dolayısıyla bu konuda vergi muafiyeti tanınan 

vakıflara sağlanan ayrıcalık ilgili Kanunla ortadan kalkmış bulunmaktadır.) 

- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 59 uncu maddesinin (b) 

bendine göre, bu vakıflar tarafından iktisap edilecek gayrimenkullerin ve sair ayni hakların 

tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile bunlara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan 

iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren 

işlemleri ve bunların terkinlerinde harç istisnasından, 

- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin 

(m) fıkrasına göre, resmi senedinde yazılı amaçlara tahsis edilmek şartıyla vakfa ait binalar 

için emlak vergisi muafiyetinden, 

yararlanmaktadır. 

Diğer taraftan, yukarıda sayılan muafiyet ve istisnalar vakfın tüzel kişiliğine 

yönelik olup vakfa ait iktisadi işletmelerin bu muafiyet ve istisnalardan yararlanması 

mümkün bulunmamaktadır. 

 

4.4. Vakıflara Yapılan Bağış Ve Yardımlar 

Bağış ve yardımlar genel olarak ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi 

ile ilgili olmadıkları halde bir takım sosyal amaçlarla bu tür giderlerin belli şartlar altında bir 

kısmının veya tamamının vergi matrahından düşülmesine imkan tanınmıştır. 

Günümüzde toplum yararına faaliyetler sergileyen vakıfların asli gelir kaynakları 

bağış ve yardım gelirlerinden oluşmaktadır.  

Devlet de vergi gelirleri ile gerçekleştireceği bir takım hizmetlerin görülmesinde 

vatandaşların gönüllü katılımını sağlamaya çalışır. Devlet, yapması gereken görevlerinde ve 
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hizmetlerinde bağış ve yardımda bulunularak yükünü hafifleten kişi ve kurumlardan daha az 

vergi alarak sosyal adaleti sağlar. Devlet, bağış ve yardımda bulunanları bu şekilde 

ödüllendirmiş olur. 

Bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilmesi mevzuatımızın birçok yerinde 

düzenlenmiş olup, bazı bağış ve yardımlar % 5’ten % 100’e kadar indirime tabi tutulmuştur. 

Konumuzla ilgisine binaen burada Gelir ve Kurumlar Vergisi ile ilgili olanlar ifade edilmeye 

çalışılacaktır. 

4.4.1. Sınırlı Olarak Yapılacak Bağış ve Yardımlar 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin 4 numaralı ve Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 10. maddesinin c bendine göre; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel 

idarelerine, belediyelere ve köylere Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve 

kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan 

kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait 

kurum kazancının % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) kadar kısmı yıllık 

beyanname ile bildirilecek gelirden indirilebilecektir.  

Bu düzenleme ile amaçlanan devletin yerine getirmekte yükümlü olduğu kamusal 

nitelikli hizmetlerin bağış ve yardımlar yoluyla finanse edilmesini teşvik etmektir. GVK’nun 

89. maddesinin 4 numaralı ve KVK’nun 10. maddesinin c bendine göre indirim sadece 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara tanınmıştır. Dolayısıyla Türk Medeni 

Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan ve vergi muafiyeti tanınmamış olan diğer 

vakıflara yapılacak bağış ve yardımlar mükellef tarafından bildirilen gelirden 

indirilemeyecektir. 

Ayrıca, “kalkınmada öncelikli yöreler için % 10” ifadesi yalnızca GVK’nun 89. 

maddesinin 4 numaralı bendinde yer alır. KVK’nun 10. maddesinin c bendinde yalnızca % 5 

oranına yer verilir. Buna göre, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bağış 

ve yardım yapan kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannamelerinden her halükarda % 5 

oranında indirim yapılır. 
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Bağış ve yardımın ayni olarak yapılması halinde, mukayyet değer, bu değer yoksa 

Vergi Usul Kanununun 267. maddesinin üçüncü sırasına göre takdir komisyonunca belli 

edilecek bedeli ile değerlendirilir. 

Sınırlı yardım için gerekli şartlara baktığımızda;61 

- Vakfa yapılan bağış ve yardım makbuz karşılığı olmalıdır. 

- Bağış ve yardımın belli sınırları aşmaması gerekir.  

- Bağış ve yardımlar karşılıksız olmalıdır. 

- Bağış ve yardım nakit veya ayni olarak yapılmalıdır. 

şartlarını sayabiliriz. 

4.4.2. Sınırsız Olarak Yapılacak Bağış ve Yardımlar 

4.4.2.1. Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağış ve Yardımlar 

İhtiyaç fazlası gıdanın yoksul vatandaşlara dağıtılmasını sağlamak amacıyla, Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 40/10 ve 89/6. maddeleriyle, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan 

vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, 

temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı Gelir Vergisinden 

istisna edilmiştir. 

01.01.2004 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 5035 sayılı Kanun ile eklenen 

hükümler uyarınca gıda bankacılığı faaliyeti kavramı ilgili Kanun maddelerine eklenmiş 

olup, Maliye Bakanlığı bu konuda 21.03.2004 tarih ve 25409 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 251 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği çıkartılarak ayrıntılar ilgili Tebliğ’de 

düzenlenmiştir. 

Ayrıca 31.12.2004 tarih ve 25687 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

5281 sayılı Kanun ile GVK’nun 40. maddesinin 10 numaralı bendi ile 89. maddenin 6 

                                                
61 Ülker Mavral, “Bağış Ve Yardımlarla İlgili Olarak 4842 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler,” Vergici ve 
Muhasebeciyle İlgili Diyalog Dergisi, Sayı 185, Eylül 2003, s.166. 
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numaralı bendindeki “gıda maddeleri” ifadesi gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri” 

olarak 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değiştirilmiştir.62 

Gıda bankacılığına ait yardım için gerekli şartlara baktığımızda; 63 

- Yardımın vakfa yapılması, 

- Vakıf senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin 

hükümlerin bulunması, 

- Bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması, 

- Bağışlanan malzemeler için mutlaka fatura düzenlenmesi, 

olduğunu görüyoruz. 

İndirim konusu yapılacak tutarda herhangi bir sınırlama söz konusu olmayıp 

bağışlanan gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddelerinin tamamı indirilebilecektir. Bunun 

için mükellefin herhangi bir belge düzenlemesine gerek bulunmayıp, bağış yapılan vakıf 

tarafından kendi mevzuatları çerçevesinde düzenlenecek belge yeterli olacaktır.64 

Gıda bankacılığı hususu Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ifade bakımından yer 

bulmamış olmakla birlikte, Kanunun 6. maddesinde yer alan “safi kurum kazancının 

tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır” 

hükmüne yer verilmiş olduğundan indirim konusu için yukarıda yapmış olduğumuz 

açıklamalar kurumlar vergisi mükellefleri için de geçerlidir.65  

Dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde yapılan düzenleme olmasa 

idi Kurumlar Vergisi mükellefleri bu konuda uygulama dışı kalacaklardı. 

                                                
62 Özdemirci, Abdullah,  s.128-135.  
63 Tezcan Atay, “Gıda Bankacılığı Kapsamında Bağış ve Yardımlar”, Vergi ve Muhasebeciyle İlgili Diyalog Dergisi, 
Sayı:193, Mayıs, 2004, s.89-90. 
64 Ömer Arpacı, “Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılacak 
Bağışların Kapsamı Genişletildi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:20, Mart 2005, www.yaklaşım.com/mevzuat/dergi/makaleler 
(28.10.2009). 
65 Salim Demirel, “Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağış ve Yardımların Vergisel Boyutu” Yaklaşım Dergisi, 
Sayı 190, Ekim 2008, www.yaklaşım.com/mevzuat/dergi/makaleler (28.10.2009). 
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Ayrıca, gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 17/2-b maddesine göre katma değer vergisinden müstesnadır. Bağışlanan gıda 

maddelerinin işletmeye dahil olmaması halinde ise, söz konusu malın maliyet bedeli (KDV 

dahil) Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin bağış ve 

yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak 

dikkate alınacaktır. 

4.4.2.2. Kültür ve Sanat Faaliyetlerine İlişkin Bağış ve Yardımlar 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin 7 numaralı ve Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 10. maddesinin d bendinde yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulunca vergi 

muafiyeti tanınan vakıflara kültür ve sanat faaliyetleri için yapılan her türlü bağış ve 

yardımların % 100’ü yardımı yapacak kişilerin ve kurumların beyan edilen gelirinden 

indirilecektir.  

Bu faaliyetlerin neler olduğuna baktığımızda, Kanun maddelerine göre; 

-Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası 

organizasyonların gerçekleştirilmesine,  

-Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut 

olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, 

kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de 

dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili 

derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının 

sağlanmasına,  

-Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu 

eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,  

-21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, 

restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,  
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-Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,  

-Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya 

ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına,  

-Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,  

-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür 

varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin 

Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,  

-Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el 

sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama 

merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve 

teçhizatının tedariki ile film yapımına,  

-Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale 

ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya 

modernizasyon çalışmalarına,  

ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100'ü. 

Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye 

veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.  

4.4.2.3. Özel Kanunları Olan Kuruluşlara Yapılan Bağış ve Yardımlar 

Kuruluş kanunlarındaki ilgili maddeleri doğrultusunda aşağıda yer alan vakıflara 

yapılan bağış ve yardımların %100’ü gelir ve kurumlar vergisi matrahlarından indirilir.  

- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na göre “Vakıf Üniversiteleri”, 

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Teşvik Kanunu’na göre “Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakıfları”, 
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- 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu’na göre “Türk 

Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı”, 

- 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’na göre “Yunus Emre Vakfı”, 

- Anayasanın 90. maddesi doğrultusunda Uluslararası Antlaşmalar doğrultusunda 

kurulan veya kurulacak olan vakıflar. 

Buna göre, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gerçek kişilerin 

yapacakları bağış ve yardımlarla ilgili düzenlemeler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. 

 

Tablo 1 

Gerçek Kişilerin Bağış Ve Yardımları 

Bağışın Yapılabileceği Kuruluş Kanun No- 
Madde No 

Bağışın Türü Bağışın 
Matraha 
Oranı 
(Sınırsız 
=Matrahın 
tamamına 
kadar 
bağışlanabili
r) 

Üst sınır 
(Sınırsız = 
Bağış tutarı 
matrah tutarı 
kadar 
olabilir) 

Genel ve Özel Bütçeli kamu idarelerine, il Özel 
idarelerine, Belediyelere ve Köylere- Makbuz 
karşılığı yapılan genel bağışlar 

193 -89/4 Nakdi ve 
Ayni 

% 5 Gelirin % 
5'ine 
eşit tutar 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış 
vakıflar, Kamu yararına çalışan derneklere 
yapılan genel bağışlar 

193 -89/4 Nakdi ve 
Ayni 

% 5 Gelirin % 
5'ine 
eşit tutar 

Genel ve Özel Bütçeli kamu idarelerine, İl Özel 
Idarelerine, Belediyelere ve Köylere 
Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, huzur evi, 
bakım ve rehabilitasyon merkezi inşa edip, 
bağışlanması veya bu kuruluşlara bunların 
inşası için veya mevcut olan bu türde tesislerin 
faaliyetlerinin idamesi için yapılan bağışlar 

193 -89/5 Nakdi ve 
Ayni 

Sınırsız Sınırsız 

Fakirlere yardım amacıyla Gıda Bankacılığı 
yapan dernek ve vakıflara gıda, temizlik, 
giyecek ve yakacak maddeleri verilmesi 
suretiyle yapılan bağışlar 

193 -89/6 Ayni Sınırsız Sınırsız 



 44 

Genel ve Özel Bütçeli kamu İdareleri, İl Özel 
İdareleri, Belediyeler ve Köyler ile kamu 
yararına çalışan dernekler, vergi muafyeti 
tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma 
faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar 
tarafindan yapılan ya da Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi 
uygun görülen kültür, sanat, arkeoloji, tarih, 
edebiyat, kültür varhklarını koruma, gibi belirli 
alanlarda yapılan harcamalar ve bu amaçlar 
için yapılan bağış ve yardımlar 

193 -89/7 
(a j) 

Nakdi ve 
Ayni 

Sınırsız Sınırsız 

Kaynak: Hayati Şahin, “5228 sayılı Kanunla Kamu, yararına Çalışan Derneklerle, Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti 
Tanınan Vakıfları İlgilendiren Değişiklikler” Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Raporu, http://www.tusev.org.tr. (12.02.2006) 
66 

 

Buna göre, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince tüzel kişilerin 

yapacakları bağış ve yardımlarla ilgili düzenlemeler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. 

 

Tablo 2. 

Tüzel Kişilerin Bağış Ve Yardımları. 

Bağışın Yapılabileceği Kuruluş Kanun No- Madde 
No 

Bağışın Türü Bağışın Matraha 
oranı  
(Sınırsız = Matrahın 
tamamına Kadar 
bağışlanabilir) 

Üst sınır 
(Sınırsız =Bağış 
tutarı matrah tutarı 
kadar olabilir) 

Genel ve Özel Bütçeli kamu 
idarelerine, il Özel idarelerine, 
Belediyelere ve Köylere- Makbuz 
karşılığı yapılan genel bağışlar 

5520 10/1-c Nakdi ve 
Ayni 

% 5 Gelirin % 5'ine eşit 
tutar 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınmış vakıflar, Kamu yararına 
çalışan derneklere yapılan genel 
bağışlar 

5520 10/1-c Nakdi ve 
Ayni 

% 5 Gelirin % 5'ine eşit 
tutar 

Bilimsel araştırma ve geliştirme 
faaliyetinde bulunan kuruluşlara 
yapılan genel bağışlar 

5520 10/1-e Nakdi ve 
Ayni 

% 5 Gelirin % 5'ine eşit 
tutar 

                                                
66 Hayati Şahin, “5228 sayılı Kanunla Kamu, yararına Çalışan Derneklerle, Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan 
Vakıfları İlgilendiren Değişiklikler” Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Raporu, http://www.tusev.org.tr. (12.02.2006). 
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Genel ve Özel Bütçeli kamu 
idarelerine, İl Özel İdarelerine, 
Belediyelere ve Köylere Okul, 
sağlık tesisi, öğrenci yurdu, huzur 
evi, bakım ve rehabilitasyon 
merkezi inşa edip, bağışlanması 
veya bu kuruluşlara bunların inşası 
için veya mevcut olan bu türde 
tesislerin faaliyetlerinin idamesi 
için yapılan bağışlar 

5520 10/1-c Nakdi ve Ayni Smırsız Sınırsız 

Fakirlere yardım amacıyla Gıda 
Bankacılığı yapan dernek ve 
vakıflara gıda, temizlik, giyecek ve 
yakacak maddeleri verilmesi 
suretiyle yapılan bağışlar 

193/40-10 Ayni Sınırsız Sınırsız 

Genel ve Özel Bütçeli kamu 
İdareleri, 11 Özel İdareleri, 
Belediyeler ve Köyler ile kamu 
yararına çalışan dernekler, vergi 
muafiyeti tanınan vakıflar ve 
bilimsel araştırma faaliyetlerinde 
bulunan kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılan ya da Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca desteklenen 
veya desteklenmesi uygun görülen 
kültür, sanat, arkeoloji, tarih, 
edebiyat, kültür varlıklarını 
koruma, gibi belirli alanlarda 
yapılan harcamalar ve bu amaçlar 
için yapılan bağış ve yardımlar 

552010/1-d/1-10 Nakdi ve Ayni Sınırsız Sınırsız 

 Kaynak:Hayati Şahin, “5228 sayılı Kanunla Kamu, yararına Çalışan Derneklerle, Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti 

Tanınan Vakıfları İlgilendiren Değişiklikler” Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Raporu, http://www.tusev.org.tr. (12.02.2006) 
67 

 

5. TÜRKİYEDE VERGİ MUAFİYETİ ALMIŞ VAKIFLARIN 

ÇÖZÜMLEMESİ 

5.1. Faaliyet Alanlarına Göre 

03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflara Vergi 

Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 1 Seri Nolu Genel Tebliğ uyarınca vergi muafiyeti 

talebinde bulunan vakıfların sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, 
                                                
67 Şahin, http://www.tusev.org.tr. (12.02.2006). 
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kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş 

olması gerekir. Vakfın faaliyet konusu bu sayılanlardan birisi veya birden fazlası ile ilgili 

olabilir. 

Vergi Muafiyeti bulunan vakıfları faaliyet alanlarına göre tasnif ettiğimizde; 

89 Adedinin eğitim konusunda, 

36 Adedinin sağlık konusunda, 

23 Adedinin sosyal yardım konusunda, 

22 Adedinin kültür konusunda, 

11 Adedinin bilimsel araştırma ve geliştirme konusunda, 

4 Adedinin çevre koruma konusunda, 

48 Adedinin ise “Diğer” olarak tabir ettiğimiz; Koç Vakfı, Sabancı Vakfı gibi bir 

çok alanda, 

Faaliyetleri bulunmaktadır. 

Buradan da görüleceği üzere vergi muafiyeti bulunan vakıflar ağırlıklı olarak eğitim 

konusunda faaliyet göstermektedir. Sonrasında sırasıyla sağlık, sosyal yardım, kültür ve 

çevre koruma konularında faaliyet göstermektedirler. 

 

5.2. Hükümetlere Göre 

Vergi muafiyeti bulunan vakıfları, vergi muafiyeti aldıkları tarihteki Bakanlar 

Kurulunu oluşturan hükümetlere göre sıraladığımızda ; 

Toplam 35 vergi muafiyeti onayı ile Süleyman Demirel, döneminde en çok vergi 

muafiyeti verilmesi yönünde Bakanlar Kurulu kararı alınan hükümetlerin başkanıdır. 
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Kendisini 34 vergi muafiyeti onayı gibi az farkla Turgut Özal Hükümetleri 

izlemektedir. 

Mesut Yılmaz Hükümetleri 33, 

Recep Tayyip Erdoğan Hükümetleri 31, 

Bülent Ecevit Hükümetleri 25, 

Tansu Çiller Hükümetleri 22, 

Yıldırım Akbulut Hükümetleri ise 17 Vergi Muafiyeti talebine onay vermiştir. 

Ekte yer alan tablodan anlaşılan ilginç bir nokta ise Necmettin Erbakan Hükümeti 

döneminde yalnızca 1 adet (Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Ve Bakım Merkezi 

Vakfı) vergi muafiyet talebine onay verilmiş olmasıdır. 

 

5.3. Tarihsel Duruma göre 

İlk Vergi Muafiyeti kararı 06.07.1968 tarihinde alınmıştır. O tarihten 2009 yılı 

sonuna kadar 233 Vakfa Vergi Muafiyeti tanınmıştır. Vergi Muafiyetlerini 10 ‘ar yıllık 

periyotlar halinde değerlendirecek olursak; 

1960-69 Arası:  5 Adet 

1970-79 Arası:  35 Adet 

1980-89 Arası:  57 Adet 

1990-99 Arası:  86 Adet 

2000-09 Arası:  50 Adet 

Vakfa Vergi Muafiyeti tanınmıştır. 



 48 

Buradan da görüleceği üzere 90’ lı yıllara kadar vergi muafiyeti uygulamaları 

yükselen bir seyir izlemiş ve 90 ‘lı yıllarda 86 adet Vergi Muafiyeti Kararı ile zirveye 

ulaşmıştır. 2000’li yıllarda ise tekrar azalan bir seyir izlemeye başlamış ve 50 adette 

kalmıştır. Bizce bundaki en önemli unsur bir üst bölümde açıklandığı üzere Vergi 

Muafiyetinin Vakıflara kazandırdığı avantajların sınırlı olması, buna karşın bir çok bağımsız 

düzenleme ile vakıf söz konusu olmasa da vergi istisnalarından yararlanabilme durumunun 

ortaya çıkmasıdır. 

 

VI. SONUÇ 

Üçüncü sektör olarak nitelenen sivil toplum örgütlerinin ve özelde de vakıfların 

ülkemizdeki durumlarını gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda, ülkemizin görece ekonomik 

azgelişmişlik durumunu sivil toplum örgütlerinde ve vakıflarımızda da görmekteyiz. Vakıf 

kavramının doğup geliştiği toplumumuzda günümüz itibariyle vakıfların durumu maalesef 

istenilen seviyede bulunmamaktadır. Vakıfların büyüyüp gelişmesi aynı zamanda sivil 

toplumun büyümesi anlamına geleceğinden, vakıfların büyüyüp gelişmesinin ülke 

demokrasisine de büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Vakıfların gelişebilmesi için devlet desteği önemli bir ihtiyaç olarak ortaya 

çıkmaktadır. Vergi muafiyeti bulunan vakıfların devletin karşılayacağı hizmetlerin bir 

kısmını üstlenmeleri ve bu sayede kamunun sırtındaki yükün azaltılması yönündeki etkileri 

göz önünde bulundurulduğunda bu vakıflar desteklenmesi gereken vakıflar olarak ortaya 

çıkmaktadırlar. Tezimizde etraflıca bahsettiğimiz üzere bu vakıflara sağlanan vergi 

avantajları sınırlı kalmakta, dolayısıyla vergi muafiyeti talep eden vakıfların sayısı son 

yıllarda azalmış bulunmaktadır. Bu durumun izalesi ve vakıfların ve dolayısıyla sivil 

toplumun güçlendirilmesi amacıyla; 

-Bağışların gider olarak indirilebilecek tutarı, bu bağış ve yardımların amaçlarına 

ve bağış yapılan kuruluşa bağlı olarak o yıl gelirinin % 5’i ile (kalkınmada öncelikli yöreler 

için % 10’u) sınırlı olduğundan, bu oranın birçok AB ülkesinde olduğu gibi %10 

(kalkınmada öncelikli bölgeler için %20 olabilir) seviyelerine yükseltilmesi,  
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 -Genel olarak kamu kuruluşlarına yapılan bağışlara %100 vergi muafiyeti 

sağlanırken, benzer amaçlı çalışmalar yürüterek kamunun sırtından önemli bir yük alan 

vakıflara yapılan bağışlar için vergi muafiyeti oranının sadece %5 ile sınırlandırıldığı 

düşünüldüğünde vakıfların karşısına kamu kuruluşlarının önemli bir alternatif hatta bir rakip 

olarak çıktığı gözetilerek; devlete yapılan bağışlar gibi vakıflara yapılan bağışların da 

eşitlenmesi ve bu sayede vakıflara yapılan bağışların teşvik edilmesi, 

 gerektiği, sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 Diğer taraftan, vergi muafiyetinin tanınmasında, vakıf resmi senedinde yazılı faaliyet 

konularına göre ilgili görülen kuruluşların tamamının görüşü alınırken, vergi muafiyetinin 

kaldırılmasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alınması yeterli görülmektedir. 

Oysa vergi muafiyeti kaldırılırken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü yeterli oluyorsa, 

vergi muafiyeti tanınırken de yeterli görülmelidir. Bugüne kadar yapılan uygulamalar da bu 

düşüncenin doğru olduğunu göstermektedir. Zira diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, vakıflara 

vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin görüşlerini genellikle beklenilen düzeyde, yeterli 

görülebilecek incelemelere dayandırmamakta, masa başında belirlemektedir. Öyle olunca da 

Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması 

bürokratik işlem olmaktan öteye gitmemektedir. Vakıfları en iyi tanıyan, sicilini tutan ve 

denetleyen kurum olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşünün alınmasının, vergi 

muafiyetinin kaldırılmasında olduğu gibi, vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin işlemlerde de 

yeterli olacağı, bu görüşün akabinde Bakanlar Kurulu Kararı alınmasıyla sürecin 

hızlandırılabileceği, kolaylaştırıcı ve teşvik edici olacağı düşüncesindeyiz  

 Sonuç olarak Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlara devletin sağladığı yardımlar 

artırılmalı, bağışlar teşvik edilmeli, çeşitli vergilerden muafiyet ve istisnalar sağlanmalıdır. 

Bu kuruluşların, yaptığı hizmetler aracılığı ile kamunun sırtından yük aldıkları ve kamu 

hizmeti yaptıkları unutulmamalıdır. 
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EK-1 
 

ÖRNEK VAKIF SENEDİ 
 
 
 

... VAKFI SENEDİ  

VAKIF: Madde 1-Vakfın adı ....... .......Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece vakıf 

denilecektir. ( vakfın adı amaçları ile uyumlu olmalıdır. Her hangi bir kamu kurum veya 

kuruluşunun ismini alamazlar) 

VAKFIN MERKEZİ: Madde 2-Vakfın merkezi .......İli, ...... ilçesinde olup, adresi 

................' dir. (Vakıflar 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 

İlişkilerine Dair Kanunun 2. Maddesinin a fıkrası gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının 

hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez) 

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan 

izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. 

VAKFIN GAYESİ: Madde 3- (Türk Medeni Kanununun 101. maddesinin son 

fıkrasına aykırı olmamalı, açık, somut olmalı ve süreklilik arz etmelidir. ) 

VAKFIN FAALİYETLERİ: Madde 4- (vakfın amacını gerçekleştirmek için 

yapacağı faaliyetler yazılır. Faaliyetler amaç ile uyumlu olmalıdır) 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE 

İŞLEMLER:Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve 

değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama 

suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip 

olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf 

malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez 

yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak 

bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları 

yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları 

değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin 
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alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum 

ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar 

yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri 

ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı 

sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri 

almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını 

gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri 

vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek 

projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile 

olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu 

olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye 

işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi 

için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri 

yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. 

VAKFIN MAL VARLIĞI:Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular 

tarafından vakfa tahsis edilmiş olan ......'dır. ( Nakit, ya da yeterli bir miktarı nakit olmak 

kaydıyla nakdi değeri olan menkul ya da gayrimenkul olabilir. Nakit ise paranın vakıf adına 

Vakıflar Bankası ya da bir devlet bankasına bloke edilerek dekontunun mahkemeye ibrazı, 

gayrimenkul ise tapu bilgilerinin senette belirtilmesi gereklidir.) Kuruluş malvarlığı, vakfın 

kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. 

VAKFIN ORGANLARI: Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.  

a) Mütevelli Heyet b) Yönetim Kurulu c) Denetim Kurulu  

MÜTEVELLİ HEYETİ: Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı 

ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile (varsa) tüzel kişilik 

temsilcilerinden oluşan (.) kişidir. 1.seçenek: Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra 

görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı 

olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme 

olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara 
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teklif edilir. Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin 

görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli 

heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır. Veya 2. seçenek: Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, 

istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya 

mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır. (Bu iki 

seçenekten sadece biri yazılmalıdır.) 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 9- Mütevelli heyet 

vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir. a) 

Yönetim kurulunu seçmek, b) Denetim kurulunu seçmek, c) Vakıf yönetim kurulunca 

hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim 

kurulunun ibrası konusunda karar vermek, d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç 

mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, e) Yönetim kurulunca 

hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, f) Kamu 

görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip 

verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek, g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve 

değişiklikler yapmak, h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.  

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI: Madde 10- 

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. a) Bilanço 

ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde, b) Bütçe ve 

çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere 

kasım ayı içinde toplanır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine 

veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte 

bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan 

olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın 

teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet 

değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular 

dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı 

gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü 

mektupla bildirilir. Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde 
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yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. 

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların 

eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı 

ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, 

mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet 

toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter 

sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir. 

YÖNETİM KURULU: Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki 

yıllığına seçilecek (5 ila 9 arasında sabit bir sayı yazılacak)... asil ve (...) yedek üyeden 

oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. 

Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim 

kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev 

taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren 

üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az 

bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya ( ) toplantıya katılmayan yönetim 

kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı ( ) olup, kararlar mevcudun 

çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar 

noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. (Parantez içindeki kısımlar 

doldurulacaktır.) 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Madde 

12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu: a) Vakıf 

gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel 

politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu 

bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar. c) 

Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda 

gereken çalışmaları yapar. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle 

hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. e) Görev, 

yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel 

sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir. 

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, 
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gerektiğinde işlerine son verir. g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve 

yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken 

işlemleri yapar. h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda 

gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını 

sağlar. i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. j) Mütevelli heyet toplantıları 

ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait 

vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç 

mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. 

VAKFIN TEMSİLİ: Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu 

bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim 

kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir 

veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya 

temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi 

vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. 

DENETİM KURULU: Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın 

faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli 

heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3 

ila 5 arasında sabit bir sayı yazılacaktır.) ... kişiden oluşur. Ayrıca ( ) yedek üye seçilir. 

Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. 

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları 

yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile 

düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli 

heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. (Parantez içindeki kısımlar 

doldurulacaktır.)  

HUZUR HAKKI: Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim 

kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını 

mütevelli heyet belirler. (Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı 

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci 

maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir) 
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VAKFIN GELİRLERİ: Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. a) Vakfın 

amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar. b) Vakıf faaliyetlerinden elde 

edilecek muhtelif gelirler. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak 

gelirler. d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi 

ile sağlanacak gelirler.  

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER: Madde 17- 

Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.  

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ: Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler 

yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, 

mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır. 

VAKFIN SONA ERMESİ: Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi 

halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı .............'na ( boşluk kısmına vakfın 

malvarlığının devredileceği konusuna en yakın olan bir başka vakıf ya da kuruluşun ismi 

yazılacaktır.) devredilir. 

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az 

yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) 

onayı ile mümkündür. 

VAKIF KURUCULARI: Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı ile vakfa 

özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir. 

-.... ...... .. .... 

-.... ...... .. .... 

-.... ...... .. .... 

GEÇİCİ HÜKÜMLER: Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda 

adları yazılı üyelerden oluşmuştur. 1- ... .....2- ... .....3-.  
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Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde 

mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev 

ve yetkililerine haizdir.  

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere ...... ....... 

yetkili kılınmıştır.* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

EK-2 
VERGİ MUAFİYETİ BULUNAN VAKIFLAR LİSTESİ * 

Sıra No VAKFIN ADI MERKEZİ TARİHİ SAYISI HÜKÜMET DÖNEMİ 

1 Hacettepe Tıp Merkezi 
Vakfı ANKARA 06.07.1968 6/10326 I. DEMİREL HÜKÜMETİ 

2 Türk Eğitim Vakfı İSTANBUL 09.12.1968 6/11056 I. DEMİREL HÜKÜMETİ 
3 Vehbi Koç Vakfı İSTANBUL 28.12.1968 6/11114 I. DEMİREL HÜKÜMETİ 

4 Türkiye Milli Kültür 
Vakfı İSTANBUL 02.04.1969 6/11572 I. DEMİREL HÜKÜMETİ 

5 Türk Petrol Vakfı İSTANBUL 03.10.1969 6/12528 I. DEMİREL HÜKÜMETİ 

6 
Florence Nightingal 

Hemşire Mektepleri ve 
Hastaneleri Vakfı 

İSTANBUL 11.04.1970 7/475 III. DEMİREL HÜKÜMETİ 

7 Eskişehir Öğretim ve 
Eğitim Vakfı ESKİŞEHİR 05.06.1970 7/764 III. DEMİREL HÜKÜMETİ 

8 Hacettepe Çocuk Sağlığı 
Enstitüsü Vakfı ANKARA 28.05.1971 34881 I.ERİM HÜKÜMETİ 

9 Altı Nokta Körler Vakfı İSTANBUL 26.11.1971 33786 I.ERİM HÜKÜMETİ 
10 Türkiye Kalkınma Vakfı ANKARA 08.05.1972 12601 II. ERİM HÜKÜMETİ 
11 Gaziantep Kolej Vakfı GAZİANTEP 21.06.1973 21002 TALU HÜKÜMETİ 
12 Hacı Ömer Sabancı Vakfı ADANA 17.07.1973 22098 TALU HÜKÜMETİ 
13 Hisar Egitim Vakfı İSTANBUL 23.08.1973 11505 TALU HÜKÜMETİ 
14 İhsan Doğramacı Vakfı ANKARA 13.10.1973 28307 TALU HÜKÜMETİ 

15 Hacettepe Üniversitesi 
Vakfı ANKARA 03.11.1973 40360 TALU HÜKÜMETİ 

16 Sevda Cenap And Müzik 
Vakfı ANKARA 30.11.1973 15158 TALU HÜKÜMETİ 

17 Yardım ve İyilik Vakfı MERSİN 20.12.1973 46935 TALU HÜKÜMETİ 
18 Türk Anadolu Vakfı KONYA 10.06.1974 24289 I.ECEVİT HÜKÜMETİ 

19 Manisa Yüksek Tahsil 
Öğrenci Yurdu Vakfı MANİSA 06.09.1974 44378 I.ECEVİT HÜKÜMETİ 

20 Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı ANKARA 14.11.1974 27576 I.ECEVİT HÜKÜMETİ 

21 Kayseri Yüksek Öğrenim 
ve Yardım Vakfı KAYSERİ 09.12.1974 24654 IRMAK HÜKÜMETİ 

22 İlim Yayma Vakfı İSTANBUL 31.12.1974 25020 IRMAK HÜKÜMETİ 
23 Fevziye Mektepleri Vakfı İSTANBUL 10.01.1975 44378 IRMAK HÜKÜMETİ 

24 Milli Kültür ve Ahlaka 
Hizmet Vakfı İZMİR 20.06.1975 7/10252 IV.DEMİREL HÜKÜMETİ 

25 Emin Aktar Vakfı İSTANBUL 11.09.1975 7/10658 IV.DEMİREL HÜKÜMETİ 
26 Türk Kalp Vakfı İSTANBUL 25.12.1975 21861 IV.DEMİREL HÜKÜMETİ 

27 Prof.Fahrettin Kerim 
Gökay Vakfı İSTANBUL 04.01.1976 7/11184 IV.DEMİREL HÜKÜMETİ 

28 Türkiye Trafik Kazaları 
Yardım Vakfı ANKARA 14.05.1976 76/11899 IV.DEMİREL HÜKÜMETİ 

29 

Selma ve Hacı Osman 
Vasıb Meti Ana ve Çocuk 
Sağlığı ve Sağlık Yardım 

Vakfı 

İSTANBUL 21.07.1976 7/12474 IV.DEMİREL HÜKÜMETİ 
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30 Türkiye Kanserle Savaş 
Vakfı İSTANBUL 10.10.1976 7/12755 IV.DEMİREL HÜKÜMETİ 

31 Cemiyeti Hayriye Vakfı KONYA 26.10.1976 7/13117 IV.DEMİREL HÜKÜMETİ 

32 Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Vakfı SAMSUN 20.12.1976 7/12955 IV.DEMİREL HÜKÜMETİ 

33 Elazığ İzzet Paşa Vakfı ELAZIĞ 14.09.1977 7/13945 V.DEMİREL HÜKÜMETİ 
34 Celal Bayar Vakfı BURSA 12.12.1977 7/14410 V.DEMİREL HÜKÜMETİ 
35 Türkiye Diyanet Vakfı ANKARA 20.12.1977 7/14433 V.DEMİREL HÜKÜMETİ 
36 Eczacıbaşı Vakfı İSTANBUL 27.02.1978 7/14917 III.ECEVİT HÜKÜMETİ 

37 Uludağ Üniversitesi 
Güçlendirme Vakfı BURSA 27.02.1978 7/14918 III.ECEVİT HÜKÜMETİ 

38 Vedat Ardahan Vakfı İSTANBUL 28.02.1978 7/15068 III.ECEVİT HÜKÜMETİ 

39 Çukurova Üniversitesi 
Güçlendirme Vakfı ADANA 16.07.1978 7/16215 III.ECEVİT HÜKÜMETİ 

40 Fevzi Akkaya Temel 
Eğitim Vakfı İSTANBUL 21.09.1978 7/16557 III.ECEVİT HÜKÜMETİ 

41 Türk Polis Teşkilatını 
GüçlendirmeVakfı ANKARA 25.01.1980 8/218 VI.DEMİREL HÜKÜMETİ 

42 Erzurum Kültür ve Eğitim 
Vakfı ERZURUM 08.04.1980 81/646 VI.DEMİREL HÜKÜMETİ 

43 Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı İSTANBUL 20.07.1980 8/1307 VI.DEMİREL HÜKÜMETİ 

44 İbn’ül Emin-Mahmut 
Kemal İnal Vakfı İSTANBUL 02.09.1980 8/1576 VI.DEMİREL HÜKÜMETİ 

45 Milli Eğitim Vakfı ANKARA 12.12.1980 35278 ULUSU HÜKÜMETİ 

46 Türkiye Organ Nakli ve 
Yanık Tedavi Vakfı ANKARA 29.01.1981 13728 ULUSU HÜKÜMETİ 

47 Bakırköy Akıl Hastanesi 
Vakfı İSTANBUL 18.03.1981 29068 ULUSU HÜKÜMETİ 

48 Adalet Teşkilatını 
Güçlendirme Vakfı ANKARA 21.04.1981 46235 ULUSU HÜKÜMETİ 

49 Hüseyin Akif Terzioğlu 
Şevkat Yuvası Vakfı ÇANAKKALE 06.07.1981 33817 ULUSU HÜKÜMETİ 

50 Anadolu Eğitim ve Sosyal 
Yardım Vakfı İSTANBUL 09.07.1981 15189 ULUSU HÜKÜMETİ 

51 Türk Tanıtma Vakfı ANKARA 27.02.1982 20668 ULUSU HÜKÜMETİ 

52 Türk Silahlı Kuvvetleri 
Mehmetçik Vakfı ANKARA 26.07.1982 45139 ULUSU HÜKÜMETİ 

53 Galatasaray Eğitim Vakfı İSTANBUL 08.11.1982 31260 ULUSU HÜKÜMETİ 

54 
Ankara Öğretim Derneği 

Tevfik Fikret Eğitim 
Vakfı 

ANKARA 15.04.1983 83/20888 ULUSU HÜKÜMETİ 

55 Enka Spor Eğitim ve 
Sosyal Yardım Vakfı İSTANBUL 02.05.1983 83/6537 ULUSU HÜKÜMETİ 

56 
Ortadoğu Teknik 

Üniversitesini Geliştirme 
Vakfı 

ANKARA 02.05.1983 83/6542 ULUSU HÜKÜMETİ 

57 Balıkesir Verem ve 
Kanserle Savaş Vakfı BALIKESİR 26.07.1983 83/6900 ULUSU HÜKÜMETİ 

58 Türkiye Sakatları Koruma 
Vakfı ANKARA 26.07.1983 83/6898 ULUSU HÜKÜMETİ 

59 Türk Emniyet Teşkilatı 
Şehitleri, Malülleri, Dul İSTANBUL 11.04.1984 84/7929 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 
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ve Yetimleri Eğitim 
Yardım Vakfı 

60 Türkiye Sağlık ve Tedavi 
Vakfı ANKARA 21.05.1984 84/8121 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

61 
TUGEV Turizm 

Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı 

İSTANBUL 05.07.1984 84/8257 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

62 Hayra Hizmet Vakfı KONYA 27.08.1984 84/8489 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 
63 İnönü Vakfı ANKARA 20.09.1984 84/8521 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

64 İSTEK İstanbul Eğitim ve 
Kültür Vakfı İSTANBUL 20.09.1984 84/8537 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

65 İstanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı İSTANBUL 25.12.1984 84/8917 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

66 M.Rıfat Güzel ve Eşi 
Şerife Güzel Vakfı İSTANBUL 08.02.1985 85/9108 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

67 Göz Nurunu Koruma 
Vakfı İSTANBUL 31.05.1985 85/9544 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

68 Türkiye Aile Sağlığı ve 
Planlaması Vakfı İSTANBUL 27.09.1985 85/9901 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

69 Malatya Eğitim Vakfı İSTANBUL 20.12.1985 85/10197 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

70 
Bezmialem Valide Sultan 
Vakıf Gureba Hastanesi 

Kliniklerine Yardım Vakfı 
İSTANBUL 01.02.1986 86/10338 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

71 Türk Güreş Vakfı ANKARA 11.02.1986 86/10349 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 
72 Akdeniz Sağlık Vakfı ANTALYA 14.02.1986 86/10354 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 
73 Yıldız Üniversitesi Vakfı İSTANBUL 17.02.1986 86/10377 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

74 Anadolu Üniversitesi 
Güçlendirme Vakfı ESKİŞEHİR 28.03.1986 86/10525 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

75 Bizim Lösemili Çocuklar 
Vakfı İSTANBUL 03.04.1986 86/10555 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

76 
Tük Kadınını 

Güçlendirme ve Tanıtma 
Vakfı 

ANKARA 25.04.1986 86/10613 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

77 Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vakfı ANKARA 30.04.1986 86/10652 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

78 Hz. İbrahim Halilullah 
Kültür ve Eğitim Vakfı ŞANLIURFA 02.05.1986 86/10686 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

79 Ali Haydar Akın Vakfı İSTANBUL 28.07.1986 86/10837 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

80 

Türkiye İşveren 
Sendikaları 

Konfederasyonu 
Mikrocerrahi ve 

Rekonstrüksiyon Vakfı 

İSTANBUL 28.07.1986 86/11001 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

81 Türk Kardiyoloji Vakfı İSTANBUL 01.08.1986 86/10924 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

82 İstanbul Teknik 
Üniversitesi Vakfı İSTANBUL 30.10.1986 86/11134 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

83 Şişli Terakki Vakfı İSTANBUL 10.12.1986 86/11284 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 
84 İktisadi Kalkınma Vakfı İSTANBUL 12.12.1986 86/11339 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 
85 MESS Eğitim Vakfı İSTANBUL 23.12.1986 86/11340 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

86 Çaykara ve Dernek Pazarı 
Eğitim Vakfı İSTANBUL 05.01.1987 87/11437 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

87 Rüştü Akın Vakfı İSTANBUL 20.01.1987 87/11428 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 
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88 
Zihinsel Yetersiz 

Çocukları Yetiştirme ve 
Koruma Vakfı 

ANKARA 18.02.1987 87/11519 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

89 İzzet Baysal Vakfı İSTANBUL 26.02.1987 87/11540 I.ÖZAL HÜKÜMETİ 

90 
MEKSA Mesleki Eğitim 

ve Küçük Sanayii 
Destekleme Vakfı 

ANKARA 09.11.1988 88/13476 II.ÖZAL HÜKÜMETİ 

91 ALEV Ankara Atatürk 
Lisesi Eğitim Vakfı ANKARA 28.09.1989 89/14601 II.ÖZAL HÜKÜMETİ 

92 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Vakfı İSTANBUL 28.09.1989 89/14601 II.ÖZAL HÜKÜMETİ 

93 Haberal Eğitim Vakfı ANKARA 22.11.1989 89/14784 AKBULUT HÜKÜMETİ 
94 Türk Böbrek Vakfı İSTANBUL 22.11.1989 89/14784 AKBULUT HÜKÜMETİ 
95 Elginkan Vakfı İSTANBUL 27.11.1989 89/14816 AKBULUT HÜKÜMETİ 

96 İslami İlimler Araştırma 
Vakfı İSTANBUL 29.11.1989 89/14837 AKBULUT HÜKÜMETİ 

97 Türkiye Korunmaya 
Muhtaç Çocuklar Vakfı İSTANBUL 07.12.1989 89/14827 AKBULUT HÜKÜMETİ 

98 İşitme Özürlü Çocuklar 
Eğitim ve Araştırma Vakfı ESKİŞEHİR 12.01.1990 90/11 AKBULUT HÜKÜMETİ 

99 Sağlık ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 16.01.1990 90/84 AKBULUT HÜKÜMETİ 

100 Kabataş Erkek Lisesi 
Eğitim Vakfı İSTANBUL 10.08.1990 90/751 AKBULUT HÜKÜMETİ 

101 İzmir Kültür Sanat ve 
Eğitim Vakfı İZMİR 06.09.1990 90/878 AKBULUT HÜKÜMETİ 

102 
Türkiye Güçsüzler ve 
Kimsesizlere Yardım 

Vakfı 
ANKARA 10.09.1990 90/874 AKBULUT HÜKÜMETİ 

103 Bitlis Eğitim ve Tanıtma 
Vakfı ANKARA 27.10.1990 90/1094 AKBULUT HÜKÜMETİ 

104 
Isparta Hayırlar Eğitim 

Sağlık Kültür ve Yardım 
Vakfı 

ISPARTA 04.11.1990 90/1112 AKBULUT HÜKÜMETİ 

105 Bereket Vakfı İSTANBUL 21.11.1990 90/1182 AKBULUT HÜKÜMETİ 

106 Alarko Eğitim ve Kültür 
Vakfı İSTANBUL 23.11.1990 90/1199 AKBULUT HÜKÜMETİ 

107 

SİSATEV Sosyal 
Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerini Güçlendirme 

Vakfı 

ANKARA 05.01.1991 91/1352 AKBULUT HÜKÜMETİ 

108 Yıldız Yasemin Sonel 
Kalp Vakfı ANKARA 06.04.1991 91/1715 AKBULUT HÜKÜMETİ 

109 Türk Eğitim Derneği 
Ankara Koleji Vakfı ANKARA 17.05.1991 91/1841 AKBULUT HÜKÜMETİ 

110 Çamlıca Kültür ve Yardım 
Vakfı İSTANBUL 15.09.1991 91/2285 I.YILMAZ HÜKÜMETİ 

111 Afyon Eğitim Vakfı AFYON 03.11.1991 91/2412 I.YILMAZ HÜKÜMETİ 

112 Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Vakfı İSTANBUL 03.11.1991 91/2412 I.YILMAZ HÜKÜMETİ 

113 İstanbul Erkek Liseliler 
Eğitim Vakfı İSTANBUL 09.11.1991 91/2454 I.YILMAZ HÜKÜMETİ 

114 Rize İli Hizmet Vakfı RİZE 06.12.1991 91/2515 VII.DEMİREL HÜKÜMETİ 
115 Çimentaş Eğitim ve İZMİR 18.12.1991 91/2523 VII.DEMİREL HÜKÜMETİ 
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Sağlık Vakfı 

116 Türk Eğitimine Özgü 
Kadir Has Vakfı İSTANBUL 23.02.1992 92/2779 VII.DEMİREL HÜKÜMETİ 

117 Yaşar Eğitim ve Kültür 
Vakfı İZMİR 23.02.1992 92/2780 VII.DEMİREL HÜKÜMETİ 

118 500.Yıl Vakfı İSTANBUL 27.03.1992 92/2901 VII.DEMİREL HÜKÜMETİ 
119 Şevkat Vakfı İSTANBUL 03.04.1992 92/2935 VII.DEMİREL HÜKÜMETİ 

120 İstanbul Tıp Fakültesi 
Vakfı İSTANBUL 23.06.1992 92/3221 VII.DEMİREL HÜKÜMETİ 

121 Denizli Yetim Aciz ve 
Muhtaçları Koruma Vakfı DENİZLİ 06.08.1992 92/3384 VII.DEMİREL HÜKÜMETİ 

122 Çocuk Hastalıkları 
Araştırma Vakfı ANKARA 15.01.1993 93/4115 VII.DEMİREL HÜKÜMETİ 

123 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Kadıköy Sağlık Eğitimi 

Merkezi Vakfı 
İSTANBUL 05.04.1993 93/4271 VII.DEMİREL HÜKÜMETİ 

124 
Türkiye Devlet 

Hastaneleri ve Hastalara 
Yardım Vakfı 

ANKARA 05.04.1993 93/4271 VII.DEMİREL HÜKÜMETİ 

125 Zeytinoğlu Eğitim Bilim 
ve Kültür Vakfı ESKİŞEHİR 18.05.1993 93/4439 VII.DEMİREL HÜKÜMETİ 

126 Boğaziçi Üniversitesi 
Vakfı İSTANBUL 12.08.1993 93/4805 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

127 Sosyal Dayanışma ve 
Mutlu Emeklilik Vakfı İZMİR 12.08.1993 93/4805 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

128 İnanç Vakfı İSTANBUL 05.11.1993 93/5199 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

129 
Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Güçlendirme 
Vakfı 

ADANA 14.06.1994 94/5768 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

130 Reisoğlu Eğitim ve Sağlık 
Vakfı ANTALYA 14.06.1994 94/5768 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

131 Darülaceze Vakfı İSTANBUL 07.09.1994 94/6080 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 
132 Türk Onkoloji Vakfı İSTANBUL 07.09.1994 94/6080 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

133 Türkiye Spastik Çocuklar 
Vakfı İSTANBUL 07.09.1994 94/6080 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

134 Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı ANKARA 07.09.1994 94/6080 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

135 Finans Vakfı İSTANBUL 29.11.1994 94/6398 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

136 Sema Yazar Gençlik 
Vakfı ANKARA 29.11.1994 94/6398 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

137 

Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü Şeyh 
Zayed Çocuk Koruma 

Vakfı 

ANKARA 29.11.1994 94/6398 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

138 Türk Japon Vakfı ANKARA 21.02.1995 95/6592 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

139 Kocaeli Eğitim ve Gençlik 
Vakfı KOCAELİ 28.03.1995 95/6752 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

140 Ali Ekinci Vakfı İSTANBUL 03.04.1995 95/6770 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

141 Saınt Joseph Lisesi Eğitim 
Vakfı İSTANBUL 05.06.1995 95/6883 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

142 Akkanat Eğitim ve Sağlık 
Vakfı İSTANBUL 16.06.1995 95/7038 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 
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143 Zübeyde Hanım Şehit 
Analarını Koruma Vakfı ANKARA 05.07.1995 95/7070 I.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

144 Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı İSTANBUL 09.10.1995 95/7445 II.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

145 

TEMA Türkiye Erezyonla 
Mücadele , Ağaçlandırma 

ve Doğal Varlıkları 
Koruma Vakfı 

İSTANBUL 15.12.1995 95/7677 III.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

146 Hacı Sani Konukoğlu 
Vakfı GAZİANTEP 20.12.1995 95/7663 III.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

147 Elazığ Kültür ve Tanıtma 
Vakfı ANKARA 25.01.1996 96/7839 III.ÇİLLER HÜKÜMETİ 

148 AKEV Asilsoy Kültür ve 
Eğitim Vakfı İSTANBUL 11.04.1996 96/8022 II.YILMAZ HÜKÜMETİ 

149 İnönü Üniversitesi Vakfı MALATYA 09.05.1996 96/8164 II.YILMAZ HÜKÜMETİ 

150 
Türk Silahlı Kuvvetleri 

Rehabilatasyon ve Bakım 
Merkezi Vakfı 

ANKARA 17.02.1997 97/9239 ERBAKAN HÜKÜMETİ 

151 Uğur Mumcu Araştırmacı 
Gazetecilik Vakfı ANKARA 14.07.1997 97/9669 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

152 

Tekstil, Hazır Giyim, Deri 
Sanayii, Teknoloji ve 

Tasarım Araştırma 
Geliştirme Vakfı 

(TARGEV) 

İZMİR 21.07.1997 97/9611 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

153 Ayhan ŞAHENK Vakfı İSTANBUL 23.07.1997 97/9760 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 
154 Coşkunöz Eğitim Vakfı BURSA 25.07.1997 97/9693 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

155 Ankara Üniversitesi 
Geliştirme Vakfı ANKARA 12.08.1997 97/9812 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

156 İstanbul Sanayi Odası 
Vakfı İSTANBUL 01.09.1997 97/9898 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

157 İzmir Ticaret Odası 
Eğitim ve Sağlık Vakfı İZMİR 01.09.1997 97/9911 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

158 Anadolu Çağdaş Eğitim 
Vakfı (ANAÇEV) ANKARA 21.10.1997 97/10120 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

159 Aydın DOĞAN Vakfı İSTANBUL 21.11.1997 97/10284 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 
160 Hızıroğlu Vakfı ANKARA 12.12.1997 97/10406 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

161 
Rahmi M. Koç Sanayi 
Müzeciliği ve Kültür 

Vakfı 
İSTANBUL 12.12.1997 97/10396 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

162 
Kenan Evren Eğitim 

Kültür ve Doğayı Koruma 
Vakfı 

MUĞLA 29.12.1997 97/10481 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

163 Ahmet Muhip-Münire 
Dıranas Eğitim Vakfı ANKARA 12.01.1998 98/10528 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

164 Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı İSTANBUL 19.01.1998 98/10648 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

165 Erdoğan Mustafa Akdağ 
Eğitim ve Kültür Vakfı YOZGAT 27.01.1998 98/10601 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

166 Bilim Merkezi Vakfı İSTANBUL 23.02.1998 98/10700 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

167 Hacı Bektaş Veli Anadolu 
Kültür Vakfı ANKARA 13.03.1998 98/10806 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

168 AYÇOV Antalya Yetim 
ve Muhtaç Çocuklara ANTALYA 20.04.1998 98/11016 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 
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Yardım Vakfı 

169 Ege Orman Vakfı İZMİR 20.04.1998 98/11016 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

170 

Dünya Yerel Yönetim ve 
Demokrasi Akademisi 
(İstanbul Akademisi) 

Vakfı 

İSTANBUL 08.05.1998 98/11124 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

171 
İstanbul Teknik 

Üniversitesini Geliştirme 
Vakfı 

İSTANBUL 08.05.1998 98/11124 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

172 Kaleseramik Eğitim Vakfı ANKARA 08.05.1998 98/11124 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

173 Cumhuriyetçi Eğitim ve 
Kültür Merkezi Vakfı İSTANBUL 27.05.1998 98/11209 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

174 GSD Eğitim Vakfı İSTANBUL 15.06.1998 98/11288 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

175 Asım KOCABIYIK 
Kültür ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 29.07.1998 98/11619 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

176 İstanbul Marmara Eğitim 
Vakfı İSTANBUL 10.11.1998 98/12014 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

177 Danıştay Hizmetlerini 
Güçlendirme Vakfı ANKARA 11.12.1998 98/12198 III.YILMAZ HÜKÜMETİ 

178 Anne ve Çocuk Eğitimi 
Vakfı İSTANBUL 25.02.1999 99/12502 IV.ECEVİT HÜKÜMETİ 

179 Halis Toprak Vakfı İSTANBUL 25.02.1999 99/12502 IV.ECEVİT HÜKÜMETİ 
180 Çağdaş Eğitim Vakfı İSTANBUL 26.08.1999 99/13342 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

181 Gaziler Kültür ve 
Yardımlaşma Vakfı ANKARA 17.11.1999 99/13698 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

182 Nuh Çimento Sanayii 
Vakfı KOCAELİ 17.11.1999 99/13655 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

183 Gürsoy Eğitim ve Kültür 
Vakfı İSTANBUL 30.12.1999 99/13882 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

184 Ankara Lösemili Cocuklar 
Sağlık ve Eğitim Vakfı ANKARA 17.05.2000 2000/719 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

185 Ege Çağdaş Eğitim Vakfı İZMİR 21.05.2000 2000/766 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

186 

Kemik İliği 
Transplantasyon ve 

Onkoloji Merkezi Kurma 
ve Geliştirme Vakfı 

İZMİR 16.11.2000 2000/1862 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

187 Türk Diyabet Vakfı İSTANBUL 16.11.2000 2000/1862 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

188 Yirmibirinci Yüzyıl 
Eğitim ve Kültür Vakfı İSTANBUL 18.12.2000 2000/1866 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

189 Kartal Vakfı ANKARA 11.07.2000 2000/1051 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 
190 Tokyo Camii Vakfı ANKARA 05.01.2001 2001/1902 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

191 Anne ve Bebek Sağlığı 
Vakfı İSTANBUL 29.01.2001 2001/2009 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

192 Kadın Emeğini 
Değerlendirme Vakfı İSTANBUL 29.01.2001 2001/2009 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

193 
Semiha Şakir Sarıgöl 

Sağlık, Eğitim ve Sosyal 
Yardım Vakfı 

İSTANBUL 30.03.2001 2001/2275 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

194 
TESEV Türkiye 

Ekonomik ve Sosyal 
Etüdler Vakfı 

İSTANBUL 18.07.2001 2001/2854 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 
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195 İnsan Kaynağını 
Geliştirme Vakfı İSTANBUL 23.07.2001 2001/2871 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

196 Zeynep Mutlu Eğitim 
Vakfı İSTANBUL 23.07.2001 2001/2850 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

197 
İstanbul Üniversitesi 
Araştırma ve Yardım 

Vakfı 
İSTANBUL 13.11.2001 2001/3702 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

198 
TÜLOV Türkiye Tanıtım 
Araştırma Demokrasi ve 

Laik Oluşum Vakfı 
ANKARA 27.12.2001 2001/3554 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

199 Malatya Hacı Bektaş Veli 
Kültür Merkezi Vakfı MALATYA 07.01.2002 2002/3663 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

200 
Sıtkı KOÇMAN Muğla 

Üniversitesini Geliştirme 
Vakfı 

MUĞLA 11.01.2002 2002/3669 V.ECEVİT HÜKÜMETİ 

201 Bornova Anadolu Lisesi 
Eğitim Vakfı İZMİR 21.11.2003 2003/6549 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

202 Gedik Eğitim Eğitim ve 
Sosyal Yardım Vakfı İSTANBUL 21.11.2003 2003/6550 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

203 Toplum Gönüllüleri Vakfı İSTANBUL 29.07.2004 2004/8253 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

204 
Tekfen Eğitim, Sağlık, 
Kültür, Sanat ve Doğal 

Varlıkları Koruma Vakfı 
İSTANBUL 23.09.2004 2004/7915 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

205 
Türkiye Yüksek Tahsil 
Gençliği Öğrenim ve 

İhtisas Vakfı 
İSTANBUL 30.09.2004 2004/8026 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

206 
Türkiye Ayakkabı Sektörü 

Araştırma Geliştirme ve 
Eğitim Vakfı 

İSTANBUL 28.10.2004 2004/8058 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

207 Muradiye Kültür Vakfı ANKARA 06.12.2004 2004/8190 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

208 Türk Diabet ve Obezite 
Vakfı İSTANBUL 06.12.2004 2004/8189 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

209 Eymir Kültür Vakfı İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

210 Marmara Eğitim ve Kültür 
Vakfı İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

211 
Mehmet Zorlu Eğitim 

Sağlık Kültür ve 
Yardımlaşma Vakfı 

İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

212 Suna ve İnan Kıraç Vakfı İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

213 
TOHUM Türkiye Otizm 

Erken Tanı ve Eğitim 
Vakfı 

İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

214 Türk Eğitim Derneği 
İstanbul Koleji Vakfı İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

215 Türk Eğitim Sağlık ve 
Çevre Vakfı KOCAELİ 12.07.2005 2005/9172 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

216 Türkmeneli İşbirliği ve 
Kültür Vakfı ANKARA 17.11.2005 2005/9685 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

217 Uludağ Kültür ve Eğitim 
Vakfı BURSA 17.11.2005 2005/9686 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

218 Manisa Huzurevi Vakfı MANİSA 27.12.2005 2005/9846 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

219 Hayat Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Vakfı İSTANBUL 05.01.2006 2006/9946 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 
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*Bu tablo Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde çalışılarak tarafımızca düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 

Konya Ereğli Zihinsel ve 
Fiziksel Yetersiz 

Çocukları Yetiştirme ve 
Koruma Vakfı 

KONYA 14.06.2006 2006/10608 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

221 Türkiye Üçüncü Sektör 
Vakfı İSTANBUL 25.12.2006 2006/11517 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

222 Türkiye Engelliler Spor 
Yardım ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 24.01.2007 2007/11604 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

223 Bilim ve Sanat Vakfı İSTANBUL 09.07.2007 2007/12385 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

224 Es-Seyyid Osman Hulusi 
Efendi Vakfı MALATYA 10.12.2007 2007/13107 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

225 İbrahim Çeçen Vakfı ANKARA 04.01.2008 2008/13259 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

226 Geyre (Afrodisias 
Kazıları) Vakfı İSTANBUL 17.01.2008 2008/13150 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

227 İpek Kültür ve Eğitim 
Vakfı GAZİANTEP 31.03.2008 2008/13493 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

228 Cevdet İnci Eğitim Vakfı İZMİR 23.06.2008 2008/13848 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

229 

Ali Nihat Gökyiğit 
Eğitim, Sağlık, Kültür, 

Sanat ve Doğal Varlıkları 
Koruma Vakfı 

İSTANBUL 09.09.2008 2008/14129 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

230 Türkiye Kalp ve Sağlık 
Vakfı İZMİR 04.11.2008 2008/14360 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

231 Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı İSTANBUL 10.08.2009 2009/15313 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

232 Medipolitan Eğitim ve 
Sağlık Vakfı İSTANBUL 12.10.2009 2009/15502 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 

233 Umut Onurlu Önderler 
Yetiştirme Vakfı İSTANBUL 12.10.2009 2009/15588 ERDOĞAN HÜKÜMETİ 
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