
1957 Evkaf Dairesi (Harçlar Tayini) (Değişiklik) Nizamnamesi 

1955, EVKAF VE VAKIFLAR KANUNU 

63 (b) Maddesi Tahtında Yapılan Nizamname 

4053 NUMARALI VE 30 MAYIS, 1957 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE İNTİŞAR ETMİŞTİR. 

(Değişiklik, 226 Numaralı ve 11 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede) 

1955, Evkaf ve Vakıflar Kanununun 63 (b) maddesinin kendilerine vermiş olduğu 
salahiyete istinaden ve Ekselans Valinin tasvibi ile Evkaf Yüksek Meclisi aşağıdaki 
Nizamnameyi yapmıştır:   

1. Bu Nizamname, 1957 Evkaf Dairesi (Harçlar Tayini) (Değişiklik) Nizamnamesi diye 
tesmiye edilecektir.   

2. Evkaf Dairesine aşağıdaki harçlar ödenecektir:  

(a) Mütevelli tayin olunmadan herhangi bir mülhak vakfın mütevellisi tarafından, 
geçen son üç yılın gayri safi gelirinin senelik vasatisinin %10 nu.   

 Ancak, 1980 yılından itibaren kurulan ve Yüksek Meclis kararı ile “Çağdaş Vakıf” 
olarak nitelendirilen mülhak vakıflar işbu kurala bakılmaksızın berat harcından 
muaftır. 

 (b) Her sene sonunda bütün mülhak vakıfların mütevellileri tarafından, ve Yüksek 
Meclis tarafından idare edilen mülhak vakıfların gelirlerinden, Nezaret ve 
Muhasebe Harcı olarak, alâkadar vakfın gayri safi gelirinin % 5’i (yüzdebeş). 

 Ancak, 1980 yılından itibaren kurulan ve Yüksek Meclis kararı ile “Çağdaş Vakıf” 
olarak nitelendirilen mülhak vakıflar işbu kurala bakılmaksızın nezaret ve 
muhasebe harcından muaftır.   

   Yüksek Meclisin tasvibi ile vakıf mallarda inkişaf yapıldığı ve bu maksat için usulü 
dairesinde para borçlanıldığı takdirde,böyle bir borç ve faiz için yapılan 
tediyat,ödenecek harç hesaplanırken, senelik gayrı safi gelirden çıkarılacaktır.   

3. Köy Cami Komisyonları tarafından, idareleri altında bulunan emvalin gelirlerinden, 
Nezaret ve Muhasebe harcı olarak, mezkur emvalin senelik gayrı safi gelirinin          
% 10’u.   

4. Yüksek Meclis tarafından idare edilmekte olan mülhak vakıfların gelirinden, İdare 
harcı olarak ilgili vakfın senelik gayrı safi gelirinin %10’u.   

Uygun bir mesafede ve Hakimin tasvibi ile Yüksek Meclisin bu harcı yükseltmeğe 
salahiyeti olacaktır.   

5. Yukarıda tesbit edilen harçlar mütevelli veya herhangi bir gallehar tarafından işgal 
veya istismar edilmekte olan herhangi bir vakıf mal hususunda da ödenecektir.   



Bu gibi ahvalde gelir, emsal nazarı itibara alınarak tesbit edilecektir.   

6. Vakıf veya bir vakfiyeyi tebdil veya tadile salahiyettar herhangi bir şahıs tarafından, 
her vakfiyenin kaydı veya Evkaf Dairesinin Vakfiye Kütüğünde kayıtlı bir vakfiyenin 
her tebdil ve tadili için bir lira.   

7. Evkaf Dairesinin muhafaza veya tasarrufunda veya kontrolunda bulunan herhangi 
bir vesikanın, isdarını Evkaf Müdürünün tasvib ettiği  bir suretini her yüz kelime veya 
kısmı için Suret Harcı olarak 0.100 mil.   


