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GJ:Rİ-Ş 

Ttirk kUltürü ve ekonomik yapısı içinde önemli bir yer 

t·cttsn vakıflarırnzı::ı yönetim ve orc:arıizc:syon sor~ınlsrı ile 

birlikte genel sor~nlar:~ı da incelerneyi amaçlayan bu ça-

lışma iki bölümden oluşoaktadıro 

Çalı §mamı zın birinci bölümünde vakıfların tanımı, ta-

ri hi geli şimi, yö:ıetim şekillerine göre vekı f çeşitleri ve 

Vakıflar Genel l·:F:dUrlUğtinüp organize syonı.ı ele alı nar ak tea-

r:.de karşıleşılan yönetim ve organizasyon sorunları belir-

lenerek çözüm önerileri getirilecektir. 

İkinci _bölüm K:_ıtshya Vakıflar Bölee HUdUrlligUnde yapı

" isn bir uye;ulamı:ıdan oluşmaktadır. UygulamanJ.~ amBcı, Bölge 

E~idürlüğünün orgaLizc. s yon yapı si nın incelenmesi ve karşı la şı-

lc:n yönetim ve organizasyon sor::nlarını belirleyip çöziim öne-

rileri getirmektiro 



• 

~ 

A o VAKIJ!'LS TAiı:EI 

Genel bir tarifle Vakıf, "Bir malın sahibi tarai."ı:ıdan ken-

di rıza ve iradesi ~lP ~Ahsi mtilkiyetten çıkartılarak, belir-

li şart ve gaye ile bir hayır hizmetine ebcdiyen tahsis edil-

me s i " dir ( 1 ) • 

Medeni kanun'da ise, Vakıf başlı başına mevcudiyete haiz 

olmak Uzere bir malın belli bir gayeye tahsisi olarek tanır:ı-

lanmıştır(2). Aynı maddenin·ikinci bendinde, vakfedilen malın 

büttin veya gerçekle .]r:ıi ş ya da gerçekle ş eceği a~1e şı lan her tUr-,, ." . 

lU gelirin veya e~:eı;"cımik hakların belli bir c;aye i~n., .vakfe-

\\ dilece~i hUkmU yer blcaktadır. 
" \ 

Yukarıda yaptıL:ımız .bu tanımlardan da anlaşılscağı \gibi Va-

l~ı:ıar, fertlerin tacö.rıır, taşınmaz mallarını dışarıelen hiçbir 

tesir, mecburiyet ve mlikell~fiyet olmaksızın sırf kendi rıza ve 

istekleri ile şahsi olilkiyetlerinden çıka~ıp, yani kendileri 

tarafından tayin olunan şart ve hizmetlerin ifası için ebedi 

oler&k kurulurlaro 

(l) Besinci Bes Yıllık Kalkınma Pl~nı Vakıf Özel ihtisas Komis
yonu He po re"; (Aı:.:t:;:ara: T. c. Ba şbakenli_k_lJe vle t l)lanlarrıe Te şki
latı, 1953), s._;Ao 

( 2) Kemal O~uzman ve ~ener Akyol, Medeni Kanun Boreler Kanunu ve 
İlp:ili Kar!:jrı,_e::r0iizUkler, YUnetm.elikler (istanbul: J.~aktilteler 
I.Iatbaası, 1967), s.JOo 



- 3 -

J!'erdi mUlkiyetten çıkarılan ve uülkiyet hakkırııc .. mal sa-

hibine ve mirascıl~rına "1 " sag ayscBGl hak ve menfastlerin bir 

l:ı sr:n rıı toplum yar c rı r,a sunulan bu mellBr ve. kı ı' ı n b.~_:c-;_üme sıy-

\ 

la şahsiyet kez<,nır. l.:,u suretle kurnlan heı"' vakıf, .hül<.:mi şefı-:-

siyeti olan müstak~l bir varlık olup bunlar vakfiyetlerinde 

yazılı esaslara gor: kendi idare areanları tarafınden y~neti-

lirlero 

Atalerırnız İslsmiyetin kabulUnden önce de kurduklc.rı uy-

gerlıklarda vakıf niliessesesine yer ve önem vermişlerdir. Türk 

vekıflarının ilk yazılı vesikası rnilattan önce 1280 yılında 

(zaoanımızdan 3264 yıl önce) yazılmış Eti Vakfiyesi'dir(3)o 

İslsmiye~in kabullinden sonra Türklerdeki vakıf anlayışı da 

de~işmiş1 belli bir malın belli bir amaca hizmet etmesi şeklin-

de ge li şmi ştir(4). 

Osmanlı İmpar;:;torlu!:;undaki vakıf m~~esseseleri~:._:·.~-ı ça§;urılu k-

~ ia imaretler ve bu imaretlerden elde edilen gelirlerle görev-

lı:ıparatorl ugu döneminde çok sayıda han, har: mn, çe ş me, e ş evi, de[;ir-

men,cami gibi halen gUnlimUzde tarihi eser olarek korunan tesis-

Je::c" va :n lmı ştır ( 5). 

(3) Vekıflar Genel L!:i.idi:rıü~;üntin Problemleı ... i ve une::.. ... ::üer(Ankara: 
m(' \Tr·lr -''1•· ·'-····,1 '";·,:; 1";," 1°82) c 2 .ı. o -'. v cı.~ı -'- .. cr '-'""'.:c:. ıvı. lO. ~.ır U0U, :;; . , '". • 

( 4) Cumhnriye ti n 50. Yı lı nda V ekı flar(Ank2ra: T oG. Vel:ı flar Ge
nel LlUdiirlü2i.i, 197-3), Sol o 

(5) Halim Baki Kur~ter, "Türk Vakıflarının iülliyetç:i.l:'k Cephe-
si", Vakıi'lar Derp:isi, S.III (1975), Solo · 
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Osmanlı İm~eı .... otoı .... h:iL;u döneminde vakıfların gelirine da-

yanarc:ık İstsnbul ve cüi_.:er Oslllarılı şehirlsrirıde çeç;;itli kül-

zayıflsdıkça vakıflar ve vakıf gelirleri de zayıflGmış gide-

:re;: bu zayı:flarrw _vs>ıf eserlerinde de gör:.~.lmUştür(6)o 

C-o.mhuriyetiıı l:u:eıjldu~u ilk yıllardan 1960' lı yillera ka-

olan zamanda ise vakıflaşma harekatı nı n zavı :Ll adı; :ı ve 
V ~-

v2kıf konusunda belli bir dura-klama dönemine girildi[i göz-

lcnmektedir. Bu dönemde vakıfların denetioinden sorumlu Em-

J.ak :Jezareti 3 ı.Ic.rt; 1924 tarih ve 42J seyılı kaLurıla ı~eldırıl-

r:nş ve 4 :Dkim 1926 t<n ... ihli Ti.irk lviedeni Kanununda "Tesisıı baş-

1960 sonrası planlı döneme geçilmesiyle birlikte vakıf-

leşmada da önemli ve hızlı gelişmeler olmuş, 1964 yılında TUrk 

lisdeni Kanunu deiiştirilerek yeniden Türk7İsl~m gelEne~ine tiy

gun vakıfların kurulmasına imkgn tan:yan bir kanun tasarısı 

~ hezırlanmı ş ve bu tssı:ırı l~ Temmuz 1967 te:rihinde TBl.::.T' de ka-

bul edilerek·303 sayılı Vakıflar Kanunu olarak kesi~leçmiş-

_tir(7)o 

Vakıflar yönetimi bakımından; Mazbut Vakıflar, ~Ulhak Ve-

( 6) ı 973 Türki:re -~) :~ıır·ı ( Anksra: To C o Be ç_;:bek<::nlı k Bs sı:~ Yayı n 
Genel i.i.~jdi~rlü(Jl, 1973), So543o 

( 7) bUslim Demirbile k, Vakıflar ve Va kı ~ltı ı"'::_ n Ver;~ilendirilme
si(Ankera: T.C.hleliye-~akenlı~ı Hesap lizoenları Kurulu, 
1981), s.l6-23o 
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kı~lar, Azınlık Vakıflar v~_Yeni Vakıflsr olmak tizare dörde 

ayrılırlar. 

ı. Mazbut Vak:~lar 

1::I'itevellileri kalmamış, vakıfırı devemlılı~;ını sa~~lamak 

için yönetimi devlet adına Vakıflar Genel LJ:UcEirlü.~;iLıce yürU-

tU.len vakıflardır. l.Lalerı Vakıflar Genel ;.,~ik~:)rlü;;:ince yöneti-

lee bu tür 24.742 vakıf bulunmaktadır(B)o 

2. Uülhak Vakıflar 

l!Iiitevellileri(Ycnatim organları) terefından ycinctilen "GÖ

zetim ve denetimi _devlet adına Vrıkıflar Genel .i:,ifiJürlücUnce yü-

rütülen vakıflar olup sayıları 437 adettir. 

3o Azınlık Vakıflar 

Yurdwnuzdaki 2zınlık vatandaşların dini,sosyal,kültUrel 

ihtiyaçlarına cevap veren ve ait oldu~u azınlık cemaati tara-

fında:ı seçilen yötEtir1 kurulları ile yöne·::. lerı, Vakıi'lar Genel 

Eli.di5rlUğUniin denetit.ı ve gözetimi altında btılune;r_ vakıi'lardır. 

Bu vakıfların sayısı ise halen 176 k~dardır. 

4. Yeni Vakıfler 

1967 yılında çıJ:arılan 903 sayılı Ke:Lıı·:nla kt.n'nlrJ.:..;ş olan 

b n va kı fl arı n di ;le::-:.1 ··:ra kı flardarı farkı sözkonusu bu vo lcı flara 

v"rt;i muafiyetinLı sa:~;ıanmı ~ olması dı ro 

Bugüne kadar ktı-'ulan ve vergi rrıuafiyeti talep ::dan gaye-

s:L ö)~renci okutmak, okul ya:)tırcwk ve burs vcrr::ıe:-: o:ı_e:ı bir kı-

(8) Dördüncii Be-3 YılJ.ık K~lkı~ma .Planı.l982 rro;;reraı (1\nkara:T-oC. 
Eaşbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1982}, s.353o · 
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sım kuruluşlar yeten'li sermayeleri olmsdsn ve yeln:ı z çıplak 

l:--r::lkiyeti vakıfa a:.t, relirleri yöneti:-:1 l:::v '"l.Ü-urıu~l tessrrufu 

leri mal varlı~ı alerak gösterip kanunda yer alan vergjlerden 

muaf olmuşlardır(9). 

Vakıflar Gerısı hUd:irlüğiine bei:f;lı olan· süzkom;E::ı). 90;. sayı-

gözetimini yapar. Ço:{;unluitu eğitim ve yardım vakfı görUnümün-

de olan bu vakıfların sayısı 7;.0 kadardır(lO). 

Osmanlı İmparctorlugunda Vakıflar Bakanlı~ı(Evkaf ~ezare

ti) kuruluncaya kadsr vakıflar,Bakan(:Tazır) ve mütsvelliler 

tsraTından yÖnetilmiştir. İmparatorlu[;un kuvvetli o.evresinde, 

Lakenların ve miifetti§lerin sUrekli denetimi al tı-nc1a olan mü-

:cevellilerin yöns"ciı:ıJ.eri çöküş devrinde bozvlf.:rv.ç :j::_:_:, tc:..kııa kö-

tU lnülat~ı~_;ııa_r ba.].c;üstermi>,Ş ve özellikle m.ütan(sel~tL_) 're-

kırlerındaki keyfi clavraın şler ve :tstanb:._ıl' da meyclarıs z:celen 

b;ciy"ik yangı:-ılar vGl:ıf kuruluşlarının gelir kaybetmesine neden 

olmuş ve vakıf ku::::·"t .. <l.u şlerı için büyii.k darbe olmuştur. Bir çok 

vakıf sorumlulı.ı.klerını yerine getiremez hale gelmiştir. Gerek 

bu kötü kullenışleı"'::. entellenek, gerek oz:len vekıf gelirleri.-

(9) Dörd'incU 3e 3 YJ.llık Kalkınma Planı 1973 Pro,':::::ec.:.:ı (J~nkara: 
T. C .J:)a :şbc;k,..ınl ıL· :Ue vl et .ı:ııa nl a me ':Ce çl~::':..J.e t ı , l :r79T, s. 144. 

(lO) 1973 Türkiye YıllıltJ., .Sol47 o 
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ni bir sistem içe~isinde geliştirmek amLcıyla vakıflerı disip-

linli bir devlet ~rL)netiminin kontı~olli altına almak zorunlullı.-

{u kerşıs~nda, 1823 tarihinde Vakıflar Eakanlı~ı(Evkaf Nezare-

t--i ) 1r-,··r>ıılrrıu ~t--r( ı ı ) ....... ~-~· l~.- ı~ ... ·:ı l~ ..L -- • 

Kurulan bu Bakanlıta Sultan vakıflarının yönetimiyle bir-

likte, mUtevellileri kalmayan vakı~lbrın yöLetimi de verildi

~-~:~nden, bu tc:rihten it:i..barerı vakıflar, ı:n.azb11t ve ro:~i.lhc:k olmak 

üzere ikiye ayrılnıı ş ve mazbut ·va kı fları, Vekıflar J3eksnlıi;ı 

ve nülhak vakıfları da mUtevellileri yönotrili şlerdir o 

Yaklaşık olarek yüzyıl yaşayan ve Cumhuriyet devrinde 

şer'iye ve Vakıflar\BakGnlı~ı adını alan bu örgüt 3 Uert 1924 

tarih ve 429 sayılı Kanunla kaldırılarak görevleri Başbakanlı-

L2a ba~lı bir biçimde kurulan Vakıflar Genel MücilirHii:;üne bıra

kılmış ve 5 Haziran 1935 tarihinde yUr~rlüte giren 2762 sayı-

lı Vakıflar Ka nu nu ile de mazbut ve mülhek ve kı flcH.,ı n yönetim 

ve denetimine ye!'li bir yön verilmiştir. 2762 -sayılı Vakıflar 

Kcı:..ununa göre rrıülhal-;: vakıflar, Vakıflar Ge :ıel I~hidUrl ü~Jiniin de-

~ ~etimi altında m~tevellileri tarafından ve mazbut vakıflar da 

do~rudan dotruya Vakıflar Genel Müdürlü~ü tarafından yönetil-

mektedirler(l2)o 

Vakıflar Genel Liüdiirlüğ;ü merkez ve ta:şra teşkil8tı olmak 

lizere şu şekilde orsanize edilmiştiro 

(ll) :Ferernuz Berkol;- Vekıı" 1jUessesesi,Hukuki ~.lah:.yeti ve Terihi 
Tekamülü(İster~bnl: 1lckı::'lar biilten::L, S.J.,l970), Sol2o 

(12) Hesc=:n GUneri, 11 Vek-:ıf İşletmeleri 11 , Vakıflar Der.r:cisi,S.:2a, 
(1976), So27o 
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1- Merkez Teşkil~tı: 

İdari meclisi vssıtasıyla Baş~ak~nlı~a(Devlet Lakanlı~ı-

na) ba;1;lı_ Vc:kıflaı""' G~;nel IılUdürlü[;ürıün Illerkez Teşkilstı, rl'ef-

Özçl Kalem, Pan SByriiC.nlıG;ı, Sivil· Sevtı.nma Uzmarılı c) ::_ıe üç Ge-

nel l:IüdUr Yardımcı S:!. ~-a ba>lı dokuz daire be Gkanlı :·-ı ndan ol u ş-~~ w ~ 

r,:.ekt adı r. 

a. Eml~k Da±resi Başkanlı~ı, 

b. lı:ülhak Vel:ı ~ler Daire si Be ş kanlı ~~ı, 

c. Personel ve E~itim Dairesi BaşkanlıCı, 

d. Ticaret ve ~alzeme Daire~i Başkanlıkı, 

e o Abi de ve Yep :ı İ şleri Dairesi Be ;:,::lcanlı8ı , 

f. Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlı~ı, 

g. Arşiv ve Ysyın Dairesi Başkanlıdı, 

ho l/Iuhasebe Dairesi Başkanlıgı, 

ı. İşletmeler ve İştiraklei Dairesi Başkanlı~ı 

Bölgenin Vakıf emlak miktarı, tarihi eserleri, uleştırma 

inksnlerı, yatırım.lsr, iş hacmi gibi fakterler dikkct:; cl_ı_nerclc: 

a. İstanb-L..:ıl Vakıflar BaşmUdürlügU, 

b. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 

c. 'l2kıfl2r İl FıiidUrlUkleri, 

do İşletme i.Cüd·~:~rlükleri, 

e. Bezm-i Alem Vakıf Gureba Hastanesi olarak teşkil~tlan-
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İstanbul Vakı:::·J.ar 13aşmUdiirlü[~ü: Vekıf emlak, terihi eser 

ve hizmetlerinin erı yof::;un olduğu bu bölce bc.EJmüdilrlül: olarele 

ne lee ve İl ~.=:~cı.::rı ~ikleri: V cı kı f Juı.:_,e ve İ ı Te şk:Lla tı 

c:;ü:rcv ve orga nizasyon b ekı rrıı ndan birbirir~~; n aynı ol ·up do(;ru-

CC:. Ge:ıel NIU.dürlü8;e iJBglıdır. Görevleri genel müdi~rlü(;UnUn- zö-

~evlerinin aynıdır. 11 ve bölgeler mevcut emlak miktsrı,hiz-

met tarihi eserlerinin miktarı ve san'at de~eri, ulaştırma o-

lGLeklerı, yatırımlar, öLrenci yurt sayısı gibi faktörlerin 

" ld V •ıı " yoGun o ugu ı erae v~kıf il mUdUrlü~U, daha az yo~un olan 

ve t0plam itibariyle deneeli olan birkaç iJ. birleştir~Llerek Ve-

~:ıf' Bölge· i'.J:Ud~irlmdc:ri halinde kuı"l.ı.lmuştur(l))o 

Vakıflar Ge:~eı li.L~d;_irlüğünürı OrE;;arıizasyon Şeması EK-1' de 

vsrilmiştir. 

I II- V.AKIJ?L.ARLJ KJ"R'JLU ŞU, Hİ ZiviE1: :ÜLİ(İ VB DJ.::;:ET İl/lİ 

A- VAİG FIN . KURUL U ŞU 

Medeni Kanunun de~işik 74omaddesi uyarınca; 

"Vakıf, resmi sf: ~etle veya vasiyet yoluyla kurı..ıJ.·,.,r· ve veık

-feueı~in ikametgahı c:sliy.e mahkemesi nezdinde tutulen sicile 

tescil ile tüzel 1;:::L.:;:llik kazanır. l.'Iahkeoe, tescil hususunu Va-

kıf'lar Genel l.::Ud~.~rHi;,;:Undeki merkezi sicile kaydolınel: Uzere 

(13) vakıf'lar Genel LUdiirlü(!;ünürı GUrev- Te:~kilat ve Soı"'unları 
(Ankara: T.Coi~-kı:l'lar Genel ı.'~·i.idl.:.rE\;Ü, 1983}, s.4. 

(14) Hıfzı Veldet Velid~deoLlu, Türk ~edeni Kanunu (Ankara: 
TUr k Dil Kın"'·...ımı.~, 1975) ,_ s o 34. 
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Görüldüğü gibi tck tarc::.Llı bir irade beyanıyle kt.,rulacek 

vB}::ı:E'ların biçir:ı 1-:o:y·ııarı vakıf sertedi ve tescil'de:-l oluş-

cı c le t s cl ı r • 

Vc:kıf senedi rLesmi Senet ve Vasiyet. olmak üzere iki tUr-

lU dlizenlenebiliro Resmi senet, vakfeden sa~lı~ında hüküm do-

~~tırmak üzere vakıf }:urmak isterse bunu ancak resmi ce net ile 

noterden yapabiliro Gte yandan bir kimse kendi ölUL:~s ba~lı 

olc.rrk resmi ,kendi el yazısı veya sözlU vasiyet yol~.1.yla vakıf 

kurabilir(Medeni Kcnun Ldo478, 479, 485 ve 486). 

Vakıf senedinde vakfın amacının ve bu amaca tahsis edilen 

mal varlı~ının, vakfın organları,teşkilitının,ikametg~hının ve 

i s mi nin gösterilmesi gerekir(MK .l.Id o 75)" 

Medeni Kanunun 74/I.maddesine göre, Vakıf vakfedenin ika-

metg5hı asliye w~hkcmesi nezdinde tutulan sicil·e tescil ile tü-

zel kişilik kazanır. 

Medeni Kanunun 77omaddesi vakıfın bir yönetim organının 

Ir lunması nı zoru nı '-1 tutmuş fakat diğer organları (da nı şma kurul

ları ,kuructılar meclisi,vakıftan yararlananlar) istet::;e bağlı bı-

rskmıştıro 

· Vakıf yönetim kurtllu bir tek kişiden ya da birden fazla 

kişilerden olabilece~i gibi bir tüzel kişiye yönetim görevi 

verilebilir" Bunların dışında vakfeden sadece kendisini de yö-

. ·-'-' ..; ı~ "'k .··c:<-:-,-,--.~'o-'1; cıı::-) ne vlC..ı.. O c: re: g:.o . ..:ı v..:;.ı. •: -'-- -~r J o 

(15) Ahmet İşeri ve Di2erleri, Vakıflar ve Sorunları(Ankara: 
Vehbi Koç Vakfı Yayınları, ~o:l, 1975), s~214., 
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B- VAKIFiıı\1tT:T ~=~ ZL3TLERİ 

Yurdumuzda y'_i_z_yıllc.r boy:.j_nca ku.:·ulnm~ vakıflar, hayır, 

,·,r· r~;;r->r,rı_ı_,ı' n'ı'zrrıetl·o·,··-1 uerı'ne getı'rdı·~;~-j ,r;ı··ı· r.·elir ı-""y·:···~-~-ı 0-v~C:. v;.J.V.. , u ~ _c;....,_ ,j J. ... Q- E_j~~ J U ........ - \..Cı .... '-::.:._.:,. 

lan malların yönetimi ve işletilmesi ile de ekonomik hayatt~ 

t:etıiş ölçüde yararlı olnuşlardıro 

Simdiye kadar kurulmuş, sayısının henüz kesinlik kazana-

nsd:ı_~ı &ncak yurt cı·:ze;;,rinde ellibinin Ust·:;nde vakıf'ın yerine 

cetirmeye çalı ştı~ı hizmetleri on c;urupta toplema k r:ıUmkündür 

( l (" )' _o • 

ı. E~itim ötretim(Halk etitimi ve moral etitimi dahil), 

2 • Sa na t ve I~ ültür , 

3. Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri, 

4. Spor ve EUlttir-:i!'izik, 

5o Sosyal Hizmetler, 

6. Ulaştırma Hizmetleri, 

7o İktisadi ve İmaret Hizmetleri 

Bo lo.lilli SavtEıma Hizmetleri, 

_ 9. Hayratları n koruma ve btık_ıJnı, 

10. Dini Hiz~etler. 

Belirtilen bu hi zrne tl eri yerine getiren va kı :t'lar dışı nda 

hayvanları korumek,c;l.izel çiçek yeti;:;ıtirenlare ödüller vermek, 

beyramlarda öksizlere hediye almak gibi özel amaç taeıyıp re-

(16) Dini Hayri ve Ki ltUrel Yönleriyle Vakıflar (Ankara: ToCo 
Vakıflar Ge~1r:;:L l'~l~ Ci~irlii0ü, 1983 , s.4. 



.. 
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t'2.slde hiç bir vakıf sınıfJ..na cirmesi r.ıUmkü~ı olmayen vakıflar-

da k~rulmuştur(l7). 

Vaki:flar Idarssi butUnde yurtta önemli hizmetler ~örmek-

tedir. Yurtta bulu~an eski eserlerin bakır.ı onarım ve ko~unma-

cı, vakfiyelerde öns~rtilen sosyal yardımlar, yoksul orta ve 

yt1ksek öğrenin ö~lrencileri için yurdun her tarafında:ı açtığı 

:•"l.:rtlar ve bekıoa !Jı_-htaç öğrenciler iı::in kample.r, yokoul ve 

kimsesizler için k~~ulan irnaretler, Vakıf Gureba hastanesinin 

yoksul ve kimsesizler için parasız muayene, tedavi ve ameliyet 

_hizmetleri, kör ve kimsesizlere bagıanan aylıklar bu sosyal 

hizmetlerin başlıesiarı oiarak Vakıflar Genel I~IUdii.rlüO.ince yü-

rlitUlmektedir(lB). 

Vakıfların denetimi idari denetim ve mali denetim biçimin-

rle ikiye ayrılarak incelenebiliro 

ı. İdari Denetim 

Vakıfların idari~denetimi Medeni Kanunun 78.maddesine gö-

re Vakıflar Genel EUdyrlü~ü tarafından yapılıro 

Vakıflar Gcr.:.el l.ii~d~irlüğü, Vakıf senedindeki hükümlere u-

yulup uyulmadı~ını vakıf mal varlı~ının tahsis edilen amaç do~-

rultusu~da sarf ve ider~ edilip edilmediLini denetler. Her va-

kıfın en az iki yılcla bir denetlenmesi zoı-·ı.:ı.nludur. 

(17) İbrahim Emin Kozak, 11 Bir Sosyal ve Siyaset l.Iiiessese.si O
larak Vakıfıı, Yeni Devir Gazetesi (15 Aralık 1983), So2o 

(18) Enis Batur, 11 Jc.;l;:ıf 11 , l::illiyet Gezet•:::si (ll .Ara1ık 1983), 
s.3. 
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903 sayı lı K;.mi.L1 h~ikürrrlerine göre ln~rulr.ıuş ol stiL veya ol-

s~cın bUt~n vakı~lar, safi gelirlerinin % 5'ini teftiş ve de-

-ı··"·· .. , ı (19) ~ugune oaer er _- • 

2 o i::Ia li De ne:cüı1 

\[rkı-r-.ıa rı n I"'--.~---"' Ci ..,L. L lv--c;-L. 
Kanunları karşısJ. ::daki durumlc :cı 

kon trolCirleri t8re:::·ı ndan e ra ştı rı lı r. Türıı vakıfları n va sal • V 

defter ve belgeleri ile hesap ve işlemleri üzerinde belirti-

le n kontrolörler vergi incelemesi yapabilir(20) o 

Ayrıca Bakanler Kurulu Kararı ile vert;i muafiyeti almış 
1 

vakıflarla ilfili olarak 1973 tarihinde Daliye Bak~nlı~ı, Va

lnflar Genel L1Udi.i.rlU~U ve DPT İktisadi Planlama Dair,esi Başkan-

lı~ı arasında imzalanmış protokollin 4omaddesi vakıfların ver-
-

gi muafiyeti aldıktaıı- sonraki mal varlı::;ı dlır-ı;;mları, hesapla-

rı ve gelir gider durumlarının Maliye B2.kenlı~.ı taraiından 

}:ontrole tabi tutuleca~)nı belirtmektedir(?.l) ~ 

~ IV- VAKit'LA lliiT yj~ ~.2r.0İLI VE OHGA~~:tZA SYO~~- SOIL :JLARI V" ;i; 

ÇÖZÜ1,1 ö:mRL·J:~Rİ 

Genel olarak işletmeler de~işik yönlerden sınıflandırıla-

bilirler. Ane ek Türkiye gerçeklerine uygun olar<ü~ işletmeleri, 

özel işletoeler, ICemu İktisadi İşletmeleri ve yabr::ncı sermaye 

işletmeleri olarak ayırmak olana~ı vardıro 

(19) 
C :-::o) 
(21) 

T.CoH.esmi Gezcte, Sol7767 (30 Temr:ıuz 1982), So9o 
D1:I,l:tRBL~:LK, s o lO. 
DördjncU Be·:: Yıllık Kalkınma Planı 1982 Pro.r:ramı İcra PJ.e-
nı(Ankora: T.c;;-.Gaşbakan1ık Devlet rlanlama cCe§kiletı,l982T, 
S:1so. 
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Bu sınıflandırma içerisinde vakıfları, kendine özgü ö

zelliklerini de göz önünde tutarak kamu işletmelerine yakla

şen özel .işletmeler olarak ve daha dogrusu eşi benzc:ri bulun

msyan(nev'i şahsına !:1Ünhasır) birer işletme kebul edip bu 

do~~rul tu da ·karşı le s;tıkl arı yönetim ve orc;aniza syon sorunlerı

~ı şu }ekilde sı~al3yebiliriz. 

1- Vakıf illallerının Etkin Olarak De~~erlendirilr:1e1nesi: 

Vakıflara ait birçok kıymetli arsalar bog bırakılmış, şe

D.irlerin en merkezi ve özenilmi ş yerlerinde bulunan ve kı ı' bi

ne ları düzgünlük ve güzelliklerini yitirmişlerdir. OysB bunla

ı"ın temizo düzgUn ve eüzel bir h8lde b"'c.1lı.T.durulm'alsrı iş sa

hipleri ve şehir halkı için önef!!li olduğu kadar şehireilik ve 

şehir ekonomisi bekırnından da üzerinde önemle durulmesı gere

ken bir sor:mdur. 

ı 961 yı lı nda yı:.:nıan envanter çalı şmalGrı som;cunda 1961 

de~erlerine göre vakıf malı olarak 17o000 adet taşınmaz oldu

~u tespit edilmiştir. Bu vakıf taşınınazlarının ço~unlu~u halen 

" herhengi bir gelir getirmedigi gibi koruma ve bakım içinde ay

rıca masraf gerektiı ... mektedir. Vakıflar Genel T.Iüdiirlü~ü içerioin

deki yönetim boşluklerından kaynaklanan bu durum her yıl mil

y.onlera varacak kader gelir keybının yenı sıra götEr"'lmek is

tene~hizmetlerin yetersiz kalmasına da neden olmaktadır. 

Yukarıda açıkladı~ımız bu sakıncelı durumun ort2dan kalk

DEsı için vakıf mallarının de~erlendiriluesinde ba]lıca sorum

l :_ı olan Vakıflar Genel IvliidU.rl ÜGÜ etkin bi ı" deLerlend:i.rme plenı 
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h2zırlayarak vakıf mallarından en yUks~k geliri elde ederek 

::;ötürmek istediği. hizmetleri ve sor~.1mlu bulundui;u görevleri 

yerine getirmeye ç2lışmalıdır. 

2- Gecekondu Tecavüzleri: 

Geçmiş dönemin politikaları ve vakıf eml~klarının da~ı-

nı k ve çok oluşu vsl:ı fların ve Vakıflar Genel Müdilrlt5.C:;ünün 

denetimini güçleştirmiş sonuçta çok saJrıda ve kı f er;J.c::ı gece

kondu istil~larından zarar görmüştür. Gecekondu istil~ların~n .. 
·yos1m olduğu illerin başında; İstanbul,Diyarbakır,Eskişehir, 

Samsun,Siirt ve Antrlya illeri gelmektedir. 

13u sorunun çözümlenmesi için gecekondu yayılmacılıt;ına 

e :.1ce 1 olmak amacıyla çı k::;rı lmı ş k_anunların ( 775 Sayılı Gecekon

elv Kanunu ve 5717 Sa,yılı Gayrimenkule TecavUzün Def'i Ha-kkın-

daki Kanun) zaman kaybetmeksizin uygulameya konması gerekmek-

teclir. Vakıf mallarının tahribatının en:,ellenmesi için vali-
/ '-" 

likler,kaymakamlıklar,Belediye ve Emniyet görevlileri Vakıflar 

G,=:ı:ıel Mildürlüğü yetkililerine ve buna ba~~lJ. il ve böl3:e müdUr-

lU.klerine yardımcı olmalıdırlar. 

3- Yetersiz Orsanizasyon: 

Vakıflar Genel I.Ii.idi1rlUgü kurulugunden. bu,siine kenG.ine a-

~·ıa ç edindigi va kı :::'1<:::-:ı"ı ~ı yönetimi ve vakıf nıallar Ull tl korunma-

sı ve de~erlendirilmesi ilkesini yetersiz organizssyo~u yüz[~-

den tam ·olarak yeri:ıe getiremernektediro •Jöyle ki; ·ıalen yöne

timini Ustlendi~i ~ilhak vakıfların yönetimj_ni tam alerak ye~ 

:<ne e;etireme ~rıekte bu vakıfları n mal varlı~clarJ. nı de~c;rlendi-
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rsmenıekteclir, b:;~L'il :_::erekçcEıi ise her ilde ve ilçec.i_s uvtlake: 

vEkfa ait bir varlık bulunmasına kar~ın ancak bazı illerde 

vc.l::~ı ve vakıfl<::::.··~~ tc;msil c:clecek yönetici:·~~-:'- olnc;::;; dıi'. llu 

el,:sik organizaGyon oazı il ve ilçelerdeki vakıf r:ıc:lJ.2rının 

ko :·1mmasını ve de~~erlendirilmesini imken.:ız kılmakta-~lıro 

Vakıflar Genel ıı-:.;a·irlüf:I;ü bu sorunun önüne t;eçraGk için mut-

laka yurt çapında bir tarama yaparak vakıflara ait ~ayrimenkul-

lerin tespitini yc~mcüı ve iJçelere, köylere kadc::r l:crıdini tem-

sil edebilecek yetkililer gönderip, sorumlulutu altına aldı2ı 

vakıflara ait malların yok olmasını enGellemelidir. Bu ise an-
' 

cak daha etkin ve ;;.ro2_·,m bir organizasyonun oluşturı.ümasını ge-

rektirmektediro 

5- Vakıflar Gs;::.el lıiUdlirlUğUnUn Personel Kadros;_;_nun 

Ye tersi zli[;i: 

. 

Vakıflar Genel I.UdUrlUf;Unün, Genel Hizmetler, ev-..:ckatlık 

hizmetleri, Teknik h~zoetler ve sa~lık hizmetleri cibi [enel-

likle iş yo[;ıwlut.;u yüksek olan hizmet merkezlerinde personel -

aç:ı.C;ı bulunmaktadıro Diğe_r ya0-dan yeni çıkan kira kaı::u.nu ve ye-

n~clen de~erlendirBe ~edeni ile yeni açılecek gelir getirici ve 

yo[un çalışma isteyen hizmet merkezlerine de ek personel ihti-

Vakıflar Genel L1UdUrlüL;Urıün personel sorununE. çüzUıı1 bul-

,~si: amc=:cıyla daha :;_yi nitelikte ve yetenekli perso:·_elin vekıf-

( rı_,?) ;r~k :·ı~ roc..," -.~.,,, ı··;.:,··-•• p bl-·l·---·~ U;.'ı··.-·~··•,r(Jı.r:ık~ , '- v c_ ır cır u._. t~e .1 1;1\.".U ~ ,_r u~ ,U tl ın ro to :.L. ,_._.:..ı ve Lt.- .L .ı. .ı.,, -- c:-
rı c . 'l lr. . - . ı , ... ' .. l .. . .. l C!~ 2 ) 8 ra: ..Lo • · 8.--ı:.:".~Sl" \.iene h.uuu.r_uc_;u, _;~o , So' o 



KÜTAEYA V.f.G--;1 :SA H BÖLGE 1:f'UD"JR.TJJ~U_:DE 

:SiH UYGUI.ı.Al.Ih 

I- KÜTAHYA V.AKI ... ,·~J\R BJLGE l.IÜDÜR:i:JÜGÜJÜH V.AKI ... ··~ll}~ G~~T.SL 

Vakıfler Gene ı 1,:tıcı Url U[2üni1n Bölge ve İller mUdürl i.5.[;ü bli!:l-

yesinde bulunan 15 bölge müdürli.(:ünden birisi olan Kütahya 

Vakıflar Bölge l':Iüd-~irlUğü Uşak, .Afyon, Kütahya, Bilecik ve Es-
' 

kişehir illerini kapsayan bir bölge müdürlücüdür. 

Bölge müdUrl ü2;Unün amacı, kapsamı nda b·ul una n illerdeki 

tarihi değeri olan ve kor1Jnmaya muhtaç tarihi eserleri koru-

mak, eski ve yeni vakıfların denetim ve gözetimini yapmak o-
. -

larak tanımlanabilir. Bölge I.IüdUrlUğü bu amc:çlar doGrul tu:sun-

da Uşak, .Afyon, IC~tehya, Bi~ecik ve Eskişehir illerindeki ta-

.. ri hi eserleri koruma altı na al mı ş, kendisinin yöne ttiıS:;i vakıf 

mallarının qeğerlendirilmesini üstlenmişt~_ro 

I\:ütahya Vakıflar Bölge 1.-IUdjrlüğü, Vakıflar Gecıel h.lüdür-

lü[~ü orr.:;anizasyonu içinde "Bölge MüdUrlükleri" bölümi;nde yer 

almakta dır. Bölge LHidürlügü docrudan do~ruya Ge n el l.I-:__idUrl üğe 

ba~_lı olıJp, Genel l . .lüdürlügün yetki ve sorumluluklarını taşıma~,:-

-
tedir. K:itahya Vakıflar Bölge lir:id~irlü~ü, Genel I\"lt1dUrlük kam.:lıy-

le: diğer daire basıkenlıklarına da baglıdır. Bölge T.11.tdürl1.1[;ünün 

yapacağı işler ilc;ili daire -başkanları tarafından Ge:~el IıEidürliik 
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lsra yönelmesi sc:~~lenmelı, daha fazla yüksek ö~~renim görmüç 

personel_alınarak y[pılmekta olan denetim ve gözetim görev-

leriqe nitelik kez~ndırılmalıdıro 

Vakıflar Genel Ltidtirlli~linlin yönetin ve organizasyon sorun-

lerJ.nı ane başlıklsı-• altında ve agırlık sırasına göre yukarıda 

b:::2.irtmeye çalı ;_;:tık, encel: her::en belirtc::k t;erek::: -, \:i bu sor-c.~n-

:ı_ e:::- dı sıı nda kUç :1k çepta soru nlerla da kar.]ıla şı lmaktachrb Bu 

sorunlara örnek olc:rak; eski ve tarihi eserlerin onarımı için 

ayrılan tahsisatın yetersizli~ini, imar pl~nlarının uygulan-

mesında vakıf mallerının korunmamasını, devlet kuruluşlarının 

. vakıf mallarını çok düş11k kiralarla elinde tutması m, verebili-

riz(23)o 

(23) İsmet Suncurbev, Eski Vakıfların Temel Kitabı(İstanbul: 
İstanbul Jtıi v,::l""'Si te si Huku~-: J!'akül te si 1978), s .. 229 o. 

' 
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kcnc:lıyla tebliz ed:Ll:ir. Böle~e Ivitiô.iirlüsU bu er.ıir vs e;örüşler 

do~rultusunda hareket etmek zortlndadır. Ancak, yöresel ve ken-

işlerde serbest bırakılnıştır. Bu 

i ş le re örnek o larc.l-c va kı :f öL,renci yurtları nı n bakır:n, ona rı mı, 

işhanlarının ki~al2nması bakım ve kontrolü gibi işleri örnek 

olarak verebiliriz. 

II- KÜTAHYA '!A!'CI.~·.Ll1R BÖLGE IJ~JDjRLJGtLrJH OP.G.Alri ZA SYO~r:J 

Kütahya Vakıflar Bölge lii~idUrlU~ü organizasyonu Bölge Idüd~--

r'.5ne bal;lı, va kı:· bölge şefi ve Şefli~e b5L:lı 5 adet bUradan 
1 

ve bu biirolarcı ba:) .. ı memurluklardan aLlşan bir yepıye sGhip-

tir. Ayrıca bu organizasyon yapısı içinde Vakıflar Bölge Mü-

d~irl ü~i..ine ba~lı Eski şehir Vakıflar Lrti be t Bürosı...ı de bul u nma k-

ted.ır. Küta_hya .Vc:~:ı :·lar Bölge 1\'Iüdi.i.rlügi.ir:.l.j_n organizssyon şeması 

Kütahya Vekı:flar Bölge LIUdürlügünl.in i:'ersoı"el yernsı ise, 

1 :Oölge Müdiirü, 1 Bölge ı:1efi, 1 Sayman, 1. :Avukat, 1 Veznedar, 

1 _;:;·en Memuru, 12 keı:n;r, 1 ~of ör, 10 "Hi zme tl i, Afyon ve Uşak 

Orta Öğretim Vakıf öhrenci yurtlarında 2 yurt müdi_i_rü ve 14 niz

metli olmak üze~e taplan 44 personelden oluşmaktadır. 

Bölge I.Iüd;lrlü:J-1 bi..inyesinde bulunan, Hukuk İşleri Bürosu, 

L',.Hhak Vakıflar, ils.?ır İşleri ve Sosyal Hizmetler Bi.-~rosu, 

hcsebe Tica:cet ve :.1c:.J.i İşler BUrosu ve Personel Etitüı1 ve .Arşiv 

J:J:ö:cosu ~un görevleri ise şunlcırdan oluşmaktodıro 

:aukuk İşleri Bfrosu avuketlık yetkisit-d ta;şıyen bir avu-
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ketla dava ve ·icra işlerin-i takiple görevli bir memü.rdc;n olu

~icLı bir b:iro olup ,:::,örevleri: 

lo Her ne·v-i !C.E:j:ıkeme i cra daireleri vs ı:oterler tars:;.'ı n-

dsn bölge müd'irlü;,;Une yapılan tebligatları kabul etr:ıek, 

2. Vakıflar Jtlge MüdJrlü~ü lehine ve aleyhine açılmış 

her tiirlü davaları tak:ip etmek icra işlE,mlerini ye:ci.::e t;etir-

r:ıek, 

J. Dava ve icralara ilişkin belgeleri d~zenleoektiro 

1.1ülhak Vakıflar, Hayır İşleri ve Sos,ysl 1-:izme tl er Bür·osu 

bir memurdan ibaret olup görevleri: 

lo l\'lülLak(Emanet-TJiyabet) ve 903 sayılı kanunla kurulmuş 

olan Yeni Vakıflera ait bütiin işlemleri yür'Litmek ve yı·llık mu

ha se be lerinin. zarrıe:uı nda de netimini ve l:on tr ol ünü sa.~lemek, 

2. V~kifiyelerinin't~sciline, maddi olarak imkgnsız 6lan 

vakıfların durumlerını incele~ek, 

3. Ö~renci yurtları ile bölge ~id~rlü~ünün koordinasyonu

nu se).;lamak, 

4. Luhtaç ve s:ııalara iliçkin ücret takiplerini yapmak. 

Emlak bürosu bir amirin başkanlıcında, emlak kirc;lama ve 

sicil memuru, emlak alım.satım ve koruma memuru ile bir bekçi

den oluşmaktadır, ~örevleri: 

ı. BUtUn vakıf gayrimenkullerinin tBpuya, böl~;e ve merkez 

ı.:::tükle ri ne te sciJ.1e rini s a[:;larrlak ve eerdcli i şler:ıJ.e :ci yur·:.tmsk, 

2 o V okı:::· ge.yrirılenkullerini n ki ral c. ma i ş le ml eri ni yapina k, 
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< ·:ı .. ı .. , . . , .. " . . h . ı d . ı b "l k --'• Lo ge r:ıua·.~_rJ.u;__;une ava e e ı en o __ ge ve evre; ların 

te;kibini yeparak .:.;-sr8ktigi:ıde dit;er bürcılarla ili:,.-::ki kurup 

sorLnls:rı en kıse zauc:nda çözmek, 

4o Bölge ~tidUrlti~Unli, eml~k yönlinden verilen yetki ve 

:::;örevler le, Tapu S:Lcil I.Iuhafı zlısı, Kedestro, Tapıüarn2, Top-

rak Tevzi ve Orman Tehdit Komisyonları karşısında temsil et-

rnek ve· savunmaktır • 

.?ersot.el, :G~:L tim ve Arşiv B;irosu bir memurdan i b are t o-

lup, şoför ve yardımcı hizmetlerde çalışon personel bu btiro-

ya baclı olarek çalışır, görevleri: 

ı. Personele ilişkin, tayin, ~erfi, nakil, izin gibi iş

lemleri takip_edip so~uçlandırmak, 

2. Vakı:f.'~ara ilişkin yazı ve belgeleri takip et~nek, 

3. Bölge Hiidiirlti[;tiyle ilgili genelgeleri takip etmektir. 

Muhasebe Tice::."et ve lviali İşler Btirosu bir muhasebecinin 

bc:;gkanlığında, veznedar ve_iki muhasebe menü1rundan ol-uşmakta-

dır. Genel olc:rc:l: görevleri: 

lo Vakıflara ilişkin hesapları tutmak ve ödemeleri yeri-

ne getirr:ıek, 

2o K-uruma ilişkin kıymetli evrak ve parc;nın ko:ct:nr:ıasını 

3 o lCurur:~a ili :;kin borç ye alaeskların takibini ya:::ımaktır. 
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Vekıf, 25 edet 903 sayılı -kanunla kuruları. Yeni lfakıJ:' ve 7786 

2 de: tt e 1;Ia z but Ve: lı: ı::::· b1ıl unmakt c dır. Bölge 1.i'id\lrlücHne batc)ı A-

Ki.itahya Vakı_~lc=.r Bölge kUdiirlUC"Lince ~rö:ıetilen lO adet 

LL\lhc:k Vekıfın geliri ve denetleme payı olarak ödedi::.i miktar-

ise şöylsuir: 

Yıl 

1981 

1982 

1983 .. 

I~O ı ı""('(';:) \..A '-"- - ~~ 

2.429.686 

3.799.300 

Teftiş ve ~enetleme 

Payı {TL) 

249ol20. 

284o425 

379.980 

C ranı 

~o 10 

~h 10 

5h 10 (Tahmini) 

Kendi mütevellileri tarafı ndan yönetilen Mi..U!"ak Vakıflar

dan· ve J03 sayılı ka:ıunla kurulouş bulunan 25 adet yeni vakıf

tan, yıllık gelirlerinin % 5'i oranında teftiş ve denetleme gi

deri alınmaktadır. bölge l•IUdUrlüf;ü 1981 rılında kendi mütevel-

~ iileri tarafından yönetilen Mülhak Vakıflardan 12o450 llo Yeni 

Vakıflardan da 270. 563 1L. -teftiş ve de ne tl e me payı tahsil et-

miştir. Bölge ı.:-:id·U.rlUfiü gelirinin esasını taşınmaz mal kira ge-

lirl~ri, çeşitli gelirler? akar toprak satış bedeli, faizler, 

denetleme payları ve hazine yardımları oluşturmaktedır. Gider 

kalemleri ise perco el, onarım, yurt ve imaret giderleri, muh-

tc.ç, dul ve ye tim s~;lıklc:rıyla genel giderlerden oluj::ıBl~tsdıro 

Bölt:;e 1:Wddrlüi}.ll1Urı yönetim ve deneti:.:irıde 7786 sdet iraz-
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but Vakıf :Sw.lakı, 7J91 adet· akar emlak, 395 edet mazbut hay-

rat emlak ve 32 Bclet r.ıUlhak enlek vccclır. :;_:.:..~nlarderı 220 adet 

Yönetir:ı sorııml:.üv.8v.nun üstlenildii;i l.jJ.lhak \Ta kı :i:'lBrın 

eelirleri nin here:· .,,._J_r;rdan ertan kı soı ilc bu V ekı flar adı na 

D gurubu hisse se edi alınmaktsdır. Eal varlı~ının en yo~~n ol-

du~u il Eskişehir ili olup daha önce bahsetti~imiz vakı~ taşın-

mszlarınırı çoL1~nlu~:u bu ilde bulunmaktc:dıro 

IV- KÜTAHYA VAKI:B1LAR BÖLGE MÜDJRLÜGi.trDE KAR.]ILA:ŞILAN' 
1 

YÖlJETİM VE O:l1GAl.lZASYOll SORU:iiTıARI 

Daha önce yönetim ve organizasyon ile mal varlı~ını açık

lad~~ımız b~lge- mlid~rlti~Unde yaptı~ımız uygulaba so lVC~nda be

lirlenen yönetim_ ve organizasyon sorunları ve genel sorunları 

şu şekilde sırslsysbiliriz. 

1- Yetersiz Orcanizasyon: 

Uygulama yaptıcımı z Kütahya Vakıflar_ .Bölge Iviüdürl UğUnde 

ds!·ıa önce vermiş oldı.ıG:umuz organizasyon yapısı, görev alen yet-

kil i ve sorumluları rı yetki ve sorumlulı.J.k el anlarını belirtmiş-

tiko Söz konusu bu yetkili ve sorumlu kişilerin azlı2ı ve bir 

veye. birka ,; kişi,ye gereğinden çok görev ytikHmilmesi bölge mü-

d~~rl Hgünde oldukça k8H.18 şık yöne tim sor·.mla rı yaratme:kt 8dı ro 

Örrıet:in, Sosyal Hizmetler ve I-~Ii.ilhak-Vakıfler Bürof.:ıı~cda sadece 

bir memur bulunoe:kJcc:.c:.ıro Vakıflar B0lt-;e .~..J:iiciti.rlü/}i görev tali-
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-r:ac:tnarnesinde sadece bu memura dokuz türlü sorumluluk yüklen-

r.li ştir. Aynı çekilc1.c diğer birimlerde de dur-:...ım bundan fark-

l - ''. ı , . __ ı c.e;ı uır. BL'rı<L::. sc5z konusu ol-en sort:r:., yetersiz bir or-

ganizasyon yapısı ve dar bir organizasyon içerisinde az ki-

şiye çok görev verilerek amaçlanmış görevlerin eksamcsın~ ne-

den olunmasıdır. Oldukça geniş bir sorıimluluk alanına sahip 

oJ.en Bölge Iılüdii.rllf U, sorumlu oldugu bölgedeki (Esldşehir,.Af-

yon, Bilecik, Kütahya, Uşak illeri söz kom:ı:::;u bölceyi oluştur-

mektadır) vakıfları ve mal varlıklarının d~~etimini, gözetimi-

ni yeterince yerine getiremer:ıektediro Bunun başlıca nedeni Es-
• 1 

ki şehir ili dışı ndaki diğer illerde Va kı fla r :Oölge Lii.lö.ürl üğü

nün adın~ hareket edecek onun yetki ve sorumluluklarını taşı

yan bir irtibat b·:.ros1mun olmamasıdır. Bölge l\·IUdUrlüt;ü sorum

lu _oldusu bölgenin. c'ienetim ve gözetimini merkezden(Kütahya' dan) 

yUr~.ltmekte' ve bundan dolayı da yeterince etkin olamai',1aktadı-ro 

Bizce bunur.i. en öne.mli nedeni yeterli bir organizasyon yapısının 

olmaması dır. 

2- Vakıf Eellerı nı n Etkin Olarak Değerle ndiril.c:ıeDe-si: 

Uygulama yaptıl;:·ımı z Kütahya. Vakıflar Bölge ~itldUrlUL;ünün 

mal varlı~;ını daha önce açıklam.ıştık. Bu açıklamalerımızda 

Bölge J.i:iidürlüG;ütıün taşarrufu altında 7786 adet mazbut vakıf 

emlakı_ 7391 adet e.k<~r emlak, 395 adet mazbut hayrak emlak ve 

32 adet m~ilhak emlek olduğunu ve bunlardan sadece 220 adet a

l·:ar emlakın kiraya verilQ..igini belirtmiştiko Açıkça görüldUL:;ü 

g~bi 7391 adet aksr emlakın sadece 220 adedi kiraya verilmek-
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t(dir. Söz konwm ecLlalnn dl.ger kısmı ise ya gecekondu teca

vüzleri ne_ uğ:ı;-arnı -2 'n::. da bo ş bırekı lr:u ;ştır. Are ştırr.1alerımı z

den elde etti~imiz b~ltilere göre 7063 emlak şu acida işrel al

tındadır. İşgal altında olan bu arazilerin boçaltılossı veya 

~-~z~clcilere satılmc~JJ. i_çin 336 adet tapu iptc:li, 370 adette 

icra ve kira işgal -~czr.:ıinatı için yetkiLL r;ıc.hker::-1elere dava a

çılmıŞ bulunmaktad.ır. Görüldüğü gibi büyU.k bir mal varlıgına 

sc: hip ol an V ekı :ı c. r ve dole yı sıyla Vakıfler Bölge ı.:ijclürl Uğü 

söz konusu bu oal vsrlı~ını değerlendiremedi~i gibi, gerekli 

denetim ve gözetic1 [,Örevini yerine getirmertıelele is;gal altına 

girip yok olmasına da neden olmaktadır. 

GUnümiizde gec.::;1:ondu işgalleri ve diğer işgaller için ya-

sel olarak af çıl:s:;:·ılr:1ası dUş:ıncesi hazinenin yanında vakıf 

uellarının da karşılıksız olarak yok olmasına neden olacaktır. 

Vakıflar Bölge TY:dUrlügünce kiraya v•.::rilen 220 ;ayrimen

kul(vakıf emlakı) için elde edilen gelirler eünlin ko0ullarına 

~ göre oldukça diL,oük olduğu için, eski eserlerin ko::::--unması ve 

vekıf amaçler:ını:--ı y-erine getirilmesinde de hazine yardımı bu

gün için başlıca keynak olma niteli~ini taşımaktadır. Vakıf a

ra· ilerinin satışı ve kira gelirleri ise encak sosysl yardım 

hizmetleri genel ~iderler ve personel gider~erini k2rşılamak-

taciır. 

İşgal altındeki vakıf emlakı için açılmış davaların çok 

geç sonuçlanması vs bazılarının halen devam etoesi sonucu bli-
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t:ıc.net edilmi ş va kı :ı:· c::rszilerinin yeterince de~erle-ndirilmedi-

"i cırtc.:ya çıkmsktc: ür. 

Vakıflar Genel L~U.dUrlüğü tarafından ,yaptırılan ve Sosyal 

B.izrı.etle birLikte gelir temin etrn.eyi de e.mc:çlayan ö[;renci yur

d.u, otel, işhanı ve çarşıların günum:;zd.e b ekımsı z bir görünüm 

arzetmeleri oldukça düşündürücüdür. Söz konusu b~ bakımsaz eö-

riinUm~in en biiy:.ik nedeni vakıf mallarına yeterince sehip çıkıl-

cıamesı ve oldukça d-:işUk kira karşılıgı kireya verilerek bakım 

ve onarım için gerd;:li kaynagın yaratlılama:nasıdır. 

3- Personel Yetersizligi Sorunu: 

Vakıf mallerJ.nın günün koşullarına e;öre yeniden ki:calanrna-

···ı · · "}r ·· · 1 3 , .. , ı-.; · 1 a 8 -:ı +~o rı· h ve 2 91 ? __ Slc18 ı ı 2 ,.ın .LJA.cL1 _, ..J v ,_ sayılı ka~~na göre va-

kıf mallarının tespitleri yapılacak ~e kiracılarla ya;ılan kont-

rstlar iptal edilersk, yeni kanun hükümlerine göre l:.:ontratların 

ysGilenmesine çalı;:;ılacaktır. Ancak yine bu kanun hükmUne c;öre 

bu uygulamanın altı ay içerisiııde sonuçlendırılrnası gerelcrnek-

tedir. Bundan da anlaşılaca~ı gibi stire 1984 yılı 3isan ayı so-

nunda so~a ermektedir~ 

Kiitahya Vakıflar Bölge I·,Iud:irlüğü ;yeni kanunwı. öngördu~;ü 

tespit çalışmelarına başlamış ancak bu çalışmaların sı.nrlanan 

zc~an 'içerisiıde bitirilmesi oldukça zor gözükmekteJir~ Bunun 

nedeni ise oldukça da~ınık ve geniş bir alanı kapaayan vakıf 
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mallarının tespitinde güçlUk çekilmesi ve tespit çalışmala~ 

rı ncla yer c:l e cak uzman perso tıelirı ye ters1z 1-:c:ılmc: sı dır. 

J:oı"'·,_mması, tespiti ve degerlendirmesin:L yepacak personel· sa-

yısı sadece 4'dUr. Bvnlar ı Avukat, 1 l•'en l>1emuru, 1 Sayman 

ve:; 1 Veznedardan oJ. ~naktedır. Yetkili mehkemelere açılan da-

va sayıları na bakı ldı ~~ı nda avukatlık hizr-ıstlerirıi~-ı ne kadar 

' . ld '-' ı ye~ersız o ugu açı~ça gözükr:1ektedir. Bo·:ı ce ;\'iiid;;rliı''·'·i·ı' yet' kı'--c.; .ı.r .... ,J, l.l. L. :_;.l,... 

lilerinden edindi~imiz bilgilere göre özellikle Eskişehir 

bölgesinde çalı ştı rı lmak üzere :B1en memurları na ve avv.kstlara 
1 

·acil ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçların ka::·şılsnamam~isL:~ın temel 

nedeni olarak kadro y~tersizli~i ve uzman eleman sıkıntısı 

gösterilmektedir. Böle;e Müdürlüğünün üstlendiği görevler ve 

çalı ştı rdıgı persoı::.el "Sayı sı karşı la ştı rı lınc a ne ke ı..cE.r bü,yUk 

bir personel sıkıntısı içinde oldu~u açıkça görUleJilir. Söz 

ko m) su bu perso:ıel sıkı nt ı sı nı n zararı i se Bölge l-.EidUrl üğünün 

denetim ve gözetioinde bulunan Vakıflar çekmektedir. 

İyi bir yönetimde, yönetici önc~likle birlikte ç~lışaca-

i,_ı yeterli sayıda pcrso:-,elin temin edilmesine çalışır. Çünkü 

yöneticilerin ba§arılı olm~sı oluşturmuş oldukları kadro ve 

organize syonla ilcilidir. Kütahya Va kı flai" Bölge t,IUdl.irlül;ünde 

ye)tığı.mız araştırr:-::.aler so ıucu elde etti[;imiz bilt~ilerderı yö-

:ıe ~j_ci po zisyonu.ndc.ki Va kı il-ar Bölge li:iiid UrünUn Personel alırnı 

kon~sunda kadro yetsrsizli~i nedeni ile etkili olan~dı~ı ve 

kadrosuzluk yüz;inden yetersiz bir kedro ile çalışmak zorunda 



- 28 -

kf.?ldı[;ı e.;örülmli<?tür. 

KUt ahya Va kı ~~ıc::r Bölge hiUdürilnde n aldı Lı rnı z bilgile re gö-

ı"e kcdro yetersi~~].i:;:::.,1d.etı kayrıeklanan per·cıo:·el sıkıntısı,l984 

~ılı içinde bitmesi gereken yeniden de~erlendirme ve kira 

l;;:on tra tl arı ı:;. yeLilcrım.e si çalı :ynsl c:Tı nın zw;ıC;nında bi tir i lme-

s~ni zorlaştırmaktadır. 

4 
'" ı . '"' . y ,- d ,.., .ı..· "'"' - l.J.erKezı ur,·_o:·Jızasyon apısının •. ~ey ana u-e v::Lraıcı 

Sorunlar: 

Vakıflar Genel I;WdiJrlü~;ü merkezcil bir organizesyorı yapı-

sı no sahiptir. Aynı organizasyon yapısı Kl.:t ahya \Tel:: ı flar Böl-

' • • " • • ı 0 0 
V 

0 0 
. d ı • • "ı kt d • s" l • 2e uudur ugu(ı. e ae :::;oru me e ır. oz rı:omJ.Sli organızt:syon ya-

pısı:"ın öze1l~t;i ge:csJ:i yetki ve sorumL::ı-...:_klar merkezde (Ge-

Lel :.Iud;ırlük ve B(5l::e I,Iüdiirlüğü) toplan.rrrGkta, bölge ınüd;irleri 

~enel miidiirlükten, il rııüdürlükleri de bölge müdürlüğünden ba-

Vakıflar Genel ~üdürlü~ünün orsanizasyon yapısı sere~i 

Devlet Bakanlıcına batıı-olması, kurumun faaliyetleriıiae ht1-

1::>7:-:_st po li tikalar:ı: ı ~1 etkili olma sı ::..a neden olmskt Bt~[ ır. Do la-

vısı vla bölı=::e m:J.d'l~clükleri de bu hükümet. politikaları ndan et-
u ~~ (.....J -

kilenmektedirler. 

_ KUtahya Vakıflcı" Bölge I:Iüdürlü~ü, Vckı:flar Ge~12l Lüd.ür-

l~(}.tr~;i temsil etti_:i hc:lde kurumun yerc:rına bazı kc:rsrları al-

o2da yetkili kılınseoıştır~ Örnegin; herhangi bir va~ıf arazi-
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sinia kiraya veriJ.r:1e:d gerektL~inde Bölce l'.11idL.i.rlU[:ü c;erekli 

k::::."'.srı vereme;n.ekte, sorunu en üst düzeydeki(Ge:J.el :5.:Iciürlük 

d0zeyinde) yetkili;a ilet~ette oradsn zelecek eoir vs görüş-

ler do~rultusunda hereket etmektedir~ Uerkezi bir orLanizas-

yor: yapı sı ndan kayEEkla nan bu sormı kol ey lı kla çöz:.::c,-"e ule şe

ca2ı yerde daha da zorlaşarak gereksiz zaman ve gelir kaybına 

neden olmsk"c<::dır. iwın ~..'ekilde böl 0"'e u:icLrlüUi bl.in•r.:;;::inde bv-
, V "" ..__.. u 

lunan illerdeki il r:ıüd:i.rleri veya Bölge :.I.i.dUrli..iL;ü temsilcile-

ri, kurum yararı ne de olsa baG;ırnsız karar vererne::ır;;kte en ba-

sit sorunu dahi böle;e mUdUrlü~;une ileterek çözUmü ondan bek-

lenektedir .. 

5- Diğer Sorunlar: 

I.Wd:~rli.iğUnde karşıla]ılan di~er sorunlar 

ise, 

a- Araç yeter_sizli[;i, 

b- Vakıf malleı"'ının bazı kamu ku.'uluşlarına karşılıksız 

kullam.lo.ası, 

c- Tahsilatlsrın yapılmasını üstlenen Vekıfler Bankası 

~ıbelerinin yetersiz kalması, 

d- G~renci yurtlarının yetersizli~i, şeklinde sırala~abili~. 

ri~ o 

ORG.AiT:i:ZASYO:lT so;r.::,LJıRIH.A GETİlÜLEJ.f ÇÖZ~.l"l.~ Öl BRİ:C,.2E:t -

Yukarıdaki saydı,·~ımız yönetirn ve organizasyon sor-L].nları ile 
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-·· 
r;e!1el sorunl2rın ortc:dan keldırılr:ıası iç:l.n Kütahya 7slnflar 

J.~öl0~e i;lUdiirJH~~iine ~.:v c5nerilerde bulunabiliriz o 

1- İyi Bir Y'--i' Jcü1 va Organizasyon Yr.:pısınırı 

Oluşturulr,ıc:ısı: 

İyi bfr orr.;a:1izE.syon yapı sı oluştvrularek çalıgen kişi-

lere kolaylık sa~ls~abiliro Amaç i~lerin ytirUcesi ~s~il, ve-

rilan görevlerin sn iyi şekilde yerine getirilmesi olmalıdır. 

}3u emaçla görev elen kişilere yapabileceklerinden daha çok iş 

yUklenmemali, mUı~Un oldugu kadar bu konuda karşılaşılan so-

ı"·:.ınlar çözümü zorlo c:;:nadan giderilmeli ve görevli kişilerin 

törevlerini en iyi şekilde ve eksiksiz yerine getirebilmesi 

"l ı d >T ~ ...... -; l . . ı . . . k. ı d . t . Si3~_>anma ı ır.- vt:;;_,_~ __ ._en gorev erın en ıyı s;e. ı e yer::u:f'e ge ı-

rilmesi ise açık bir organizasyon yc:yısı ve iyi, bir cörev ta

l:LE1atnamesL·in hazırlanıp uygulamaya konmasıyle mürrJcün olacak-

tı~ kanısındayız. 

Bölge l.'Iüd:JrlücUr:.ün sorumluh.ıgu al tındald bölgelere irti-

bat büroları kurularsk, bu bölgelerdeki çalışmalarında denetim 

ve gözetim altınG alınabilecegi inancındeyızo 

2- Vakıf Mallarının Etkin Olarak De~erlendirilnesi: 

Vakıfların kuruluş amaçlarında da belirttiğimiz gibi vakı-

fın amr;cı kurul!,lş Gnecında yazılı ola:ı. görevleri ~rerij1e getir-

r:1s:ctir. Bu arne:cırı ~;erçekleşmesi içinde outleke gelir getirici 

bir kaynak göster::Llr:ıiı)tiro Söz konusu bu kaynakların kuruması 
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ve gelir getirmeme si halinde va kı fta kurulu~> anwçlc:rı nı ger-

çeleleştiremez durc.HJlB düşecektir. Ecer vakıfa ait gayı"imen-

}:"1 ve menkul malla::::.' bao,;;kc;le:rı tarafından kari}ılıksız ve i-

z~nsiz olarak kulla~:lıyorsa, bunun en bi~Uk nede~i söz ko-

ırsu menkul ve ge.;rr~tmenkı..~lun değerlendirilmesinden son:mlu ki-

çi ve kuruluşlarıc. v2kıı:' malıarına yeterince sehip çıkmamala-

Ktitahya Vakıllar ~ölge hlüdürlti~ti sor~mluluk sınırları 

içinde yer alan, A:fyon, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya ille

rinde bulunan toplam 7391 adet akar eml~kın, 395 adet liaz

b~t hayratın, 32 adette mülhak eml~ktan toplam 220 adedinin 

kirada ve 7063 adedinin de işgal altında olması söz konusu bu 

varlıkların yeterince denetim ve gözetim altında tutulmadığı-

nı ve·?vakıfların e maçları doğrultusunda değerlendirilmedieini 

r; ö et e rm e kt e dir. 

Bölge i;I\idiirL:~~~;-~Lıün denetim ve gözc:tir:ünde olan vakıflara 

~it bu varlıkların bir an önce boşaltılması sa2lanmalı ve bu 

amaçla açılmış olan davaların en kısa zamanda s~nuçlsndır~lma-

sı gerekmektedir inancındayızo Buradan satlanacak gelirlerle 

de vakıf terihi er:>;.:rlerin bakımı, onarımı gerçekle ştirilmeli 

v::; .::;:elir temin etnel: emc:;cıyla velni' mallarının satışı durdurul-

malıdır o 

Vakıflar Genel LlüdUrlü~;u tarafından vakıflarden elde e-

dilen gelirlerle ya~ılan çarşı, işhanı, dtikk~n ve dijer ta-
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ş2nmazların y2llık bakım, onarım ve ihtiyaçları sa2lansrak 

bs kı msı z .bir ~:ör1üı_; ·r:ıde n kurtarı lma lı ve örLek birer es er o-

J.c :ı..1 2k amaçları n.a ~-;;-.'::_ 1.m o larbk i i)letilr:ıelic~ir. 

3- Perso~eı Kadrolarının Yetersizli2i: 

Bölge l'fıüd'~rlU:,:·ünUn sı n rlı olan peruanel sayı sı kadro s uz-

luk nedeni ile ertırılamamGktadır. Vakıf mallarını~ yeniden 

kiraya verilmesine ilişkin çıkarılan 2912 sayılı kanunun ge-

tirmiş oldu~iı. yUk normal zamanda dahi yetersiz kalen perso-

neli zor durumda bırakmış ve yapılan kontrat yehilems çalış-

maların~ aksatmıştır. Bölge MUdürlU~ü bu sorunun bir an önce 

çözümlenmesi için ya y~ni kadro talebinde bulunmalı veya kad-

ro karşılı~;ı perso,.eı_ aliınıarına ağırlık vermelidir. Bu konu-

nı.m acil çözüm gerektirmesinin nedeni sözünü ettiğimiz kont-
. 

ret yenileme işlemlerinin 1984 yılı 1Jisc:n ayında sona erecek 

olmasıdır. Bunun yenında vakıf mall~rının yeniden deCerlendi-

& r~lmeye tabi tutul6esı da ek bir yük getirmiştir. Bu sorunla-

olduLu bu elverişli ortamı boş yere geçirilerek gelir kaybına 

neden olunacaktır. 

4- Iierkezi Or::.:,ardzasyon Yapısırıın Keldırılması: 

Vakıflar Genel ı.:ud ~irl Ugünün sa hip olduGU : . .Ler k e zj_ye tçi 

eırr_er:i zasyon yeı n sı, do lay lı olarak KUt eh.:,ra Vekı fler Bölge 
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Yönetic~:.ı~~;~j_n öı-·gütle -ilgili sornnlsr:ı. zsmın:ı.nda tespit 

sdip çözüm getireb~Llr:Ieleri karsr verme yGtki ve yetc:-wkleri-

' V ] d • ' •O ' 

0 

• • t 0 0 1r d 0 

" "t " 0 0 
' !J:: :::ıc:__::; .ı ır. -'.ı~~e-_~ ::ı.::c~ .~rone ıcı .• en ı or~_~u --J. ıçın SC!i:. aerece 

yeri' rlı ve gerelcli o lo n bir kare rı tek bs ~~ı na verec:_j_yorsa ve 

·c.izc:llikle bu kaı"'er verr:ıede yöneticinin yet::ileriıün -~~etersiz 

kalması çok önemli bir rol oynuyorsa, söz_konusu bu y~netici-

:ün ba~c::r:ı.lı olr:ıası da bsklenmer.'lelidiro 

~.ierkezi bir oı"'~,a~~izc:syon moc~eline ss,_ı_tl olan Vc:.kı:Llar 

Gsrıel l1:liid~irlü::;;ü İl ve Bölge I:IUdUrlUklerine kendi sorıınların-

da veya vakıflarla ilgili genel sorunlErde karar verme yetki-
1 

si tsnımamakta, sn küç:ik bir sorunu dahi Ger-el müd~:ı"'lük sev:~-

yesinde ele alarak çözüm getirmeye çalışmaktadır. Oysaki böl

se müd:irlüğl.ine verilen sorumluluk kullandı~ı yetkiden çok çok 

:C'azladır. Bu sekıncalı durumun ortadan kolkr:ı.esı için genel mü-

bs sit bir onarım veya bir kiralama konus·unda bölge müdürü 

kendi yetkisine dayanarak karar verebilmelidir. Bunun saEla-

riebilmesi için ise cenel müdürUlü~ün merk§zi cirganizcsyon ya-

pJ.sından ve tut:J.mı;:1cl::-n vazgeçerek bölgesel temele dc:;rcr:c.c bi:.c 

organizasyon modGli benimsemelidiro .;,Jir.ıdiye kadeır böyle bir 

rııodel uygulanmBdı~,) için, bazen en basit bir kiraL-::~JS olayı 

C:'llerca bszen de "lJ.larca sürmektedir. Sor~uçta g:erc;l::siz vere 
u U V 

ZcL1E.n ve geJ.ir ks~<:ı:.;_GG rleden olurınaktc:d.::.r. Kc:nsatiLL~_ze 0öre 

böl{c;e ve il m.üd'irF~:cıeri bazı konularda kendi yetki ve insi-
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_yst2.:f:'lerine dayenaral: karar- verebilrneliclir. Böyle bir yetki-

nin verilmesi i rşleulerin kısalmasına bürokratik e ncellerin 

lee lkma sı ne ve dal1e e tld ~~ bir yöne t:.rı yapı sı ,ı rı oL; :]tlırL:.lme.-

sına temel teşkil edecektir kanısındayız. 

Yukarıda sayuı~)r.ıı z sor-:.mler ve çöz~:.:ıı ünerileri dı şın-

de kalan ve gerçekten önemli olan bazı sorunlara ise şu öne-

Kütahya Va kı flcr Böle;e J;.LUdürlügünUn halen ula çı m aracı 

olarak bir adet arsbası vardır. Oldukça geniş bir denstim sa-

hesıcın olması bu aracıda yetersiz kılmakta, bazen bölgeler-

de yapılaoak deneti.r.1 işlemlerinin aksamasına neden olabilmek-

t~diro Yeterli sayıda araç tahsis edilerek bu sorunun kolay-

lıkla çözti~lenebilece~i kanaatindeyizo 

Vakıflara ait bazı işhanı ve dükk~nler belediye ve vali-

lik emriyle karşılıksız olarek kullanılmcktadır. ÖrQeCin, De-

deL Terbiyesi Bölge LUd'i.rlüf.;ü- spor sehc.sı olarak vak:ıf ara~d-

lerini kullanmekta ve karşılı~ında da herhengi bir ücret öde-

me::ıektedir. l3u sorı.L"c~n çC5züoü söz konu~:n:ı bu 1~ygulamc.lsra bel-

li bir sistem içerisilıde ve kademeli alerak son verilmesiyle 

Vakıfların tahsilatlarında ve vakıfl~rın para ve oara ben-

zsri verlıkları ;n ;l det;erlendiri:lme sinde ~!nemli rol oyneyet. Ve-

kı:~·lar Bankasııı:ı.n br,;zı r;ahiye ve kasrJbril8rda :}ubesin::_n bulun-

:::ıc.yı t~ı zorunlu oleı-•: k tc:hsilc:tların tek tek dolaşılarBl·: ycpıl-
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mssına neden olmakta bu ise gelir ve ~soan kaybına ~Gden ol

::ı:.kt adı r. Vakıflar :Sa nk c: sı nı n üst le nmi g olch.ı[;u göı'evlsri e n 

iyi ;ekilde yerine satirebilmesi için şube sayısını ço~alt

lilS ~-ı, tahsilat ve de [_)rle ndirr.1elere hız verr:ıelidir o 

Halen Kütahya Vakıfler Bölge lJUd·~trli.i~üne ba:~ıı Afyo:ı. i

linde 120 kişilik, Uşak ilinde 150 ki§ilik Vakıf Orta ~ahsil 

J~renci Yurdu vardır. Ancak Afyon ö2renci.yurdunda 71, Uşak 

ö_r~nci yurdunda iss 105 olffiek Uzere toplam 176 ö~~enciye hiz

met verilebilmektedir. Görlildti~U gibi öLrenci yurtlarının ka

pasitesinin altında l:ı_.ülenılm,aktadır. Bunun nedeni gerekli öf:i;

rencinin bulunmasr:sı deli;il alınacak olan ö[:':rencilera verile-

c:k te:i~sisatın yetcrsizligidiro Bu yurtla:cırı kapasitesi orc.

nında kullanılması için ge~~kli tahsisat sa~lanarak Öbrenci 

alımların? -acırlık veri}fuelidiro 
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VI o smwç 

1riirk ekonorni;.:;i içerisinde önenli bir yer tutan vekı~la-

sorunlara rıillet olar::::.\ her-

lc2sin çözüm aram<3sı ve elinden eeldiği kadc;r. bu sor; nların çö-

z·i1mürıe /ardımcı ol na sı -gerekmektedir. Gününüzde val:ı :~ malla-

rından yararlanmayan insan yok gibidir. Örne~in, car5lerimiz, 

ha~aarnler, ha nlar, ç:::: şmeler v. b o sosyel hizmet mü e ss s seleri n-

den yerarlanmayan insa0 bulmak oldukça zoruur. 

Yurt düzeyinde sayıları henüz kesinlik kazanmedı~ı hal-

de ellibiriin üstlindc, amacı insanlı~ı hizmet.etmek olan vakaf 

b::ılunduğu 'tahmin edilmektedir. Vakıfler:ımızın tek tek saglamış 

oldu~u hizmetlerin birleştirilip daha yararlı çekilde sunulma-

sı em<·cıyle __ kurulaL1 V ekı flar Genel I.'IiidU.rl Uğü söz konusu vakıf

lBrın çoğ·~nluğunun yönetimini de üstlenmiştir. Genel Uidürlük 

vsk:.:ıara ait r:ıallE.:~·::..r~ yönetimini ve vakı:C'J.c:;:::--ınde denetim ve 

vasıtasıyla yerine getirmektedir. Vakıf sayısının ve vakıf ta-

0ıt1mezları nı n çokl ı...1~u üst le n ile n denetim ve gözetim soru ml ulu-

G~nu aksat~aktadır. Bunlardan kaynaklaneh sorunların ele elın-

dıi":,ı çalışmanwzın ikinci bölümUnU oluşturen uygulacc: lcısmınds 

yer verilen çöztim önerileri uygulamaya konmazsa veya gecikti-

r::lirse b~mun zar::.rını vekıfların ve Vakı::lar Bölce I~IUdi.irlü-

[~·:.ıyle birlikte 'Jel·:ı::.'ler Genel l;;I13.clürlü~ünün çeksceL;i eçıktıro 
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Sonuç olarc;k vsl:ıi'larımızın sorı..;.~lcı-·:.U.'1 çözümü için Va

kL~lcr Genel i:~Ud~:r:.u;~ürıii bir bakarılık haline getirer::Jc yeni

cl-:::;ı_ orgsrıize edip d.ehü etkin bir çalışma ortamı yar,:tılmalı 

vs değeri rn.ilycrlsrla ölçiilemeyecek vakı:~ mallarının yu.rt eko

nooislne katkıl8rı artırılmalıdır. 
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