VAKIF HUKUKUNDA MALÜLİYET
Av. M. Serhat YENER (*)
1) Tanı mlar ve açıklama
2) 2762 Sayılı Vakıflar Yasasını n 29.. maddesi.
3) Mahlül taşınınazda TMK 639/2: maddesi ve 1515 say ılı
Yasanı n uygulanıfmsı.
4) karteynlj bir vakfa ait ta şınmaz metrı2k ise intikali, icareli
veya mukataalı vakıf akarı n mahlctlen vakfina dönü ş/inderi sonra idaresi
5) Yüksek Mahkeme Kararları
1
Vakıf hukukunda Mahlüliyet, icareli ve mukataah vakıf malları kullanma hakkına sahip olanlar
ın gaip, firari olmalan veya
aksoy (füru) b ırakmadan öl ıneleri halinde bu mallar ı n miilkiyetinin vaküna rücuunu ifade eder. Bu sonucun do ğması kendiliğinden olur. Vakfa dönmeyi tesbit edbn mahkeme karar ı IHZARt nitelikte olup yeni bir durum ihdas etmez.
Uygulamada mahalle muhtarlar ı Ş ehir ve Kasabalarda Mahalelle Muhtar ve ihti yar Heyetleri Te şkiline dair yasanı n verdiği
genel yetkiye dayanarak mahlül il muhaberi tanzim etmektedirler: Bu belge .ile bir mahallede bulunan ve yap ılan araştırma so
nucu tasarruf edenin hayat ı ye nerede olduğu, vereseleri hakkında bir bilgi edinilemeyen ve uzun zamandan beri sahipsiz kalan
taşınmaz malların mahlülen vakfina kaldığı tasdik kılinır.
(*) Vakıflar Genel Müdürlü ğü.
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• Bunun üzerine taşınmazı n bulunduğu yerdeki vakı flar idaresi
bir komisyon oluş turarak bu belgeye dayanarak mahlül karar ı
alır. Vakıflar idaresinin mahlül karan idari nitelikte olup aksi
kanı tlamncaya kadar geçerli belgelerdendir.
11

Ahkümülevkafin 188. maddesine göre İcareli Vakıflarda mutasamf adma yapılan kayı tlar tasarrufu beyan eder, mülkiyet
vakfindır. Mutasarnf füruu b ırakmadan ölürse bu hak di ğer
zümredölü nirasç ılara ğeçmez. Anakural bu olmakla birlikte
Vakıflar yasas ının 29. maddesine göre İcareli ve Makataalı Vakıf taşınmazların on yıl içinde taviz ödemek suretiyle itarteyn
veya mukataakayı tlan terkin dilmemiş se on yıl sonunü bu taşınmazlann mülkiyeti kendiliğinden mutasarnflanna geçer, yakün hakkı ivaza dönüşerek taşınmazın tamamı bu evaz karşıliğında I. derece ve I. s ırada ipotek sayılır. Bu madde gereğince
mülkiyeti mutasarrıflanna geçmi ş gaynmenkullerde maliklerin
hazineden baş ka varis bı rakmadan ölmeleri halinde mülkiyet
ını tarihine kadar mamahlü-len vaküna döner. Bu yasanın yay
liklerinin ölümü üzerine son mirasç ı sıfatı yla hazineye intikal
edipte bu husus tapu kayd ına işlenmemiş taşınmazlarda bu
hükme tabidir.
ıflar Yasasmı n 29. maddesi ile öngörülen on
ılı Vak
2762 Say
y l daha uzatılmıştır. 5 Haziı lı yasa ile on ı
yıllık süre 4775 say
ran 1955 tarihinden sonra yeni bir süre uzat ımı yoluna gidilmediğihden bütün icarteynli vakı flann mülkiyeti mutasarrıflarına
ı lı Vak
ıflar yasasında vakıflann icargeçmiş olduğu ve 2762 say
m yasakla.±ğından artık icarğlanması
teyn ve mukataaya ba
teynli veya mukataal ı vakıf taşınmazı kalmamıştır.

'İİ
Türk Medeni Yasasının 639/2. maddesi tapusuz bir ta şınmazı
ını düzenlemektedir. An ılı
zilyedlik yolu ile kazanman ın koşullar
maddeye göre tapu sicilinde maliki belli olmayan bir ta şınmazı
en az yirmi yıl süre ile malik s ıfdtı ile aralıksız ve nizas ız elinde
bulunduran ki şi zilyedi olduğu taşınmazın kendi mülkü olarak
tescilini dava etmek hakkım haizdir.
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Ancak 4.3.1959 tarih 2619 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme
karanna göre "Tapuda mutasarr ıfi uhdesinde kayı tli ve belli bir
vakfın icarteynli mah oldu ğu Tapu Sicilinden anla şılan ta şınmğzın ıtıutasarrı fi, yirmi sene evvel ölmü ş olsa bile o ta şı
nmaz hakkında, TMK 639/2. maddesinin zilyed lehine uygulanmas ı mümkün değildir. "Yarg ıtay'ı n IBK ve yerleş ik daire kaiarları gereğince icarteynil vakfin mali zilyedlikle;kazan ı lamaz.
1515 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki K ıymetleriııi Kaybetmiş Olanlann Tasf5yesine dair 2 Haziran 1929 tarihli >asayagöre Medeni Yasan ı nmeriyet tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihine kadar ta şmmazı n cinsine göre on veya onbe ş sene nizasiz fas ılasız
ve iyiniyetle zilyedli ğinde bulunduran kimsenin o yeri kendi ad ına tescil ettirme hakk
ı doğar, bu -yere ait ve başkası üzerine olan
eski tapu kaydı hüküınsüz kalı r. Bu yasanın uygulaiıabilinesi
için tapuda kayıtli ta şınmazın gayriresmi şekilde ahann mülki• yetine geçmesi, zilyedji ğin harici satış , trainpa gibi bir hukuki
sebebe dayanmas ı gereklidir.
• YargıtaySekizi ı ci Hukuk Dairesi 27.4.1963 tarih, 1728/2485
say
ılı bir kararı nda "Icarteynli yerler, zilyetlik ve zamana şımı
yoluyla mal edinilemezsede 1515 say ılı Yasanın şartları varsa 1ktisap edilebilir" denilmektedir. Sonuç olarak mahlül .S şınmazda
TMX 639/2. maddesi hükmü uygulna ıııazsada şartları varsa
1515 sayılı Yasamn uygulanabileceği söylenilebilir.
Iv
Metrük mal yada ernvalimötruke sahipleri kaybolmu ş mallar
dem4ttir. Bu mallar hakk ında uygulanan 13 Eylül 1331 tarih
351 sayılı Ahar Mahallere Nakledilen E şhası n Enval ve Düyun
ve Matlubatı Metrukesi Hakk ı ndaki Kanunu Mu yakkat ve bunun bazı maddelerini de ğiş tiren 15 Nisan 1339 tarih ve 333 say ılı Kanunlar uygulama kabiliyeti kalmad ığı ndan 27.10.1988 tarihinde kabul olunan 3488 say ılı kanunla yürürlükten kalkm ıştır.
Yargı tay 6. Hukuk dairesi 162.1965 tarih 6997/716 say
ı lı birka
rarmda metrük malın evkafa değil hazineye intikal edece ğini ancak firari ve mütegayyip e ş hatan metrük icarteynli bir vakfa ait
taşınmaz malı
n 333 sayılı Kanun mucibinci Vakıflar idaresi ad
ına kaydının gerekeceğini belirtiniştir.
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YHGK. 12.2.1972 tarih 1968/6-340 E. 33 Sayılı kararında Firari ve Mütegayyip E ş hastin metrük icarteynil vakı f yerlerin
Vakı flar Genel Müdürlü ğüne intikal dece ğini kabul etmiştir.
Emvali Metrüke hakkındaki kbu yasalar ı n yürürlükten kalkmış olması bu yasalar yürürlükte iken ta şınmazlar bakımmdan
ı değiştirmez.
doğmuş olan hukuki durumlar
Ahkamülevkafın 265. maddesi hükmüne göre İcarteynhi veya
ıf akar malılülen vakfina rücu ettikten sonra icamiıkataalı vak
rei valüde ile idare olunur. Bir ba ş ka anlatı mla mütevellisi tarafindan ı
k sa sürelerle kiraya verilir. Bu süre 10 Rebi'ül evvel
1291 tarihli Icar-ı Akar Nizamnamesinin 7. maddesine göre üç
seneyi geçemez. Vak ıf ta şı nmazlarrn icarteynle tefvizi kira mukavelesi niteli ğindedir. Vakıf ta şı nmaz mahlülse kar şılıksı z tefvIz edilemez, e ğer tefviz edilmi ş se geçersizdir, tasarruf hakk ı
doğmaz.
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
Yargıtay 14. fil). 28.5.1975 T. 3/3 E.K.
Icarteynil ta şınmazlann mütasarrıflannı n gaip olmaları halinde bunlara ait tasarruf hakkı mahlül sayı larak rekabsi sahibi olan vaküna rücu eder.
Yargıtay 2. HD. 16.1.1984 T. 10455/83 EK
ı kullanma hakkı na sahip ki şi, mirasçı
tcarteynli Vakıf mallar
ı f malına dönübı rakmadan ölürse vakı f mahlül hale gelir ve vak
şür.
Yargı tay I. fil). 26.6.1975 T. 662416605 E.K.
ı idaridir, iptal edilmedikçe geçerlidir.
Mahlüliyet karar
YHGK. 6.12.1985 T. 85/2-644, 997 E.K.

İcarteynli 'vakı fta mutasarrıf adına yapılan kayıt mülkiyeti
il tasarruf yetkisini ifade eder.
değ
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Yargıtay 1. ltD. 10.10.1985 T. 10818/10843 E.K.
Icareli yada nıukataalı vakıflarda mülkiyet hakkı ancak Vakı flar yasası mn öngördüğü taviz bedelinin ödenmesi veya
bu yasaıun yurıı rlüğünden itibaren on yıl geçmekle mutasarr
ı fa intikal eder:
Yargıtay 8. ltD. 17.1.1966 T. 7012/1 71 E.K.
İcarteynli Vakı f yerler TMK 639/2 ile zilyetlikle iktisap edilemez.
Yargıtay 8. lTD. 27.4.1963 T. 1728/2485 E.K.
Icarteynli yerler, zilyetlik ve zamana şımı yolu ile mal edinilemezsede 1515 say ılı yasamn şartları varsa iktisap edilebilir.
Yargıtay . 14. ltD. 3.4.1984 T. 303/2531 E.K.
Vakfina mahlüliyet karar
ı gereğince rücuu etmi ş taşınmazı
Izalei Şüyuu ilüm ı na istinaden sat ı n alanı n iddiası dinlenmez.
Yargı tay 8. HD. 16.3.1992 T. 11078/5176 E.K.
Vakı f mahlül de ğilse ta şınınazç davası
nda tapu malilclerinjn.
de. -taraf olarak gösterilmesi gerekir.
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