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KOJ\JLJ : V alaflar tarafmdan deprem felaketi kapsammda yap1lan yard1mlarm amaca yonelik 
gider olarak kayit altma ahnmas1. 

Genel Miidiirhigiln (ValafHizmetleri Daire Ba§kanhg1) 10.02.2023 tarih ve E-84589587-825. 
03.02-397613 sayih yaz1larmda; 

6 :}ubat 2023 tarihinde Kalrramanmara§ ilimizde gen;elde§en ve 10 ilimizi derinden etkileyerek 
9ok biiyiik zararlara yo! a<;an, can ve ma! kayipla:rma neden olan depremlerde magdur ola.n 
vatanda§larrm1za, bu yonde 9al1§ma yfuiiten kamu ve ozel sivil toplum kurulu§larma ve §ehirlerirnizin 
yeniden irnarrna bir9ok vakfm ayni ve nakdi yard1mda bulunmalc isternekte olduldar1, baz1 valcrflann 
valaf senetlerinde herhangi bir afetle ilgili ya da herhangi bir §ekilde dogrudan ayni veya nalcdi bag1§ 
yapabileceklerine yonelik bir hiikiim bulunmad1g111dan bu tiir yard1m ve bag1§larm yap1hp 
yap1lamayacagi, yap1lacalc bu tiir harcamalarrn amaca yonelik gider olup olrnayacag1 yoniinde baz1 
tereddiitlerin hasil oldugunun anla§1ld1g1, Gene] Miidiirliigumiize yap1lan ba§vuru, talep ve yoneltilen 
sorular 9er9evesinde ve daha evvel tiim valaflarca bu ama9la yap1lacalc ayni ve nakdi bagi§larm Afad ve 
KlZ!lay'a yap1hnas1 yoniinde Gene] Miidiirliigumiizce gonderilen yaz1 ve duyuru kapsammda; sozii 
edilen 10 ilimizde TBMM'nin 09. 02.2023 tarih, 1354 say1h karanyla Olagani.istii Hal ilan edilcligi hususu 
ve Anayasa'nrn 119.maddesi ile 2935 say1h Olaganiistii Hal Kanunu'nun tamd1g1 yetkiler dildcate 
almarak kamu ya:rar1 bulunclugu degerlenclirilen konuyla ilgili olarak; valaf senetlerinde afetlerle ilgili 
ayni ve nakdi bag!§ veya yardrm yapabileceklerine ili§kin herhangi bir hiikiirn o lmasa dahi ti.irn valcrflann 
bu yonde ayni ve nakdi bagI§ ve yardrm yapmalarmda, yap1lan organizasyorilai·da gorev almalarmda ve 
bu orgallizasyonlara her §ekilde katla saglamala,rmda herhangi bir salcrnca veya tereddiit eclilecek bir 
durum bulunmadigi, ya§ai1an biiyiik deprem felalceti ·i9in valaflar tarafmdan yap1lacak her tiirlii aYJ!i, 
nakdi veya diger giderler ivin 5ncelikle yonetin1 orgai!larmdan karar almmas1, ger9ekle§tirilen her tiirlii 
gider ve harcamanm da tiim belgeleriyle dosyalaiimas1 ve amaca yonelik gider olarak kayitlamnasmm 
yyterli olacagi noktasmda Kurwmmrnzun iist karar orgam olan Vakrflar Meclisince; her biri hirer sivil 
toplwn kurulu§U olan vakiflann oniiniin a<;Ilmas1 ve valcrf yonetirnlerinin bu yonde karai· ahnalanmn 
insalli bir · yakla§Im olacag111111 karara. baglanmas1 hususunun 4 Nwnai·ah Cun1hurba§kanhg1 
Kai·amamesi'nin 699. maddesinin (9) bendi ile Vakiflar Yonetmeligi'nin 111. maddesinin (5) bendine 
gore degerlendirihnesi istenihnektedir. 

Takrir ve eki dosya incelendi. 
V alaflar tarafmdan, 6 :}ubat 2023 taiihinde Kal!famanmai·a§ ilimizde ger9elde§en ve I 0 ilimizi 

derinden etkileyerek 9ok bi.iyiik .za:rarlara yol a<;an, can ve ma! kay1pla:r111a neden olan depremlerde 
magdur olan vatarida§larnmza, bu yonde 9ah§ma yiiriiten kamu ve ozel sivil toplum kurulu§larma ve 
sehirlerimizin yeniden imarma yap1lacalc her tiirlii ayni, nakdi vb. ya:rd1mlarm, valaflarm yonetim 
~rgai!larmdan karar alrnmas1, ger9ekle§tirilen her tiirlii gider ve harcamanm da tum belgeleriyle 
dosyal=as1 ~artlai1yla amaca yonelilc gider olaralc kay1t altma almabileceginin vaktflara bildirilmesi 



T.C. 
KULTUR VE TURiZM BAKANLIGI 
V AKIFLAR GENEL MUDDRLUGU 

V AKIFLAR MECLiSi 

SAYI : 21491294-050.01-53 

KARARNO : 54 

KONU 
-2-

hususunun 4 Numarah Cumhurba~kanhg1 Kararnarnesi'nin 699. maddesinin (9) bendi ile Valo.flar 
Yonetmeligi'nin 111. maddesinin (o) bendi geregince uygun bulunduguna, 

...,,,,.-;.~e;;;,re;;.::gi i<;in dosyarun Gene! Mtidiirliige tevdiine 13.02.2023 tarihinde oy birligi ile karar verildi. 
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