T.C.
BAKIRKÖY
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2020/54
Karar No : 2020/282
- KESİNLEŞME ŞERHİ Mahkememizden verilen işbu 16/07/2020 tarihli hüküm ile 01/09/2020 tarihli tashih
şerhi davacı Türkiye Emlak Bankası A.Ş Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Vakfı vekili
Av.Eyüp Eraslan'a 11/09/2020, ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğüne 15/09/2020 tarihinde
tebliğ olunmuş, taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmadığından hükmün tashih edilmiş
haliyle 16/10/2020 tarihinde kesinleştiği tasdik olunur. 16/10/2020

Yazı İşleri Müdürü
51801
e-imzalıdır.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

Hakim 35047
e-imzalıdır.

NJVqD9V - qvbYyFI - DdFudtD - KXzLw4=

ile erişebilirsiniz.

T.C.
BAKIRKÖY
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO
KARAR NO

: 2020/54
: 2020/282

HAKİM
KATİP

: Ertan KIYAK 35047
: Serhat ONAT 203833

DAVACI

DAVALI

: TÜRKİYE EMLAK BANKASI A Ş MUNZAM SOSYAL
GÜVENLİK VE YARDIM VAKFI - Zuhuratbaba Mah. Dr.Salih
Zeki Sok. No:3/9 Merkez/ İSTANBUL
: Av. EYÜP ERASLAN - Kuştepe Yolu Tomurcuk Sk. No:6 İzmen
Sitesi A-2 Blok K:4 D:20 Mecidiyeköy Şişli/ İSTANBUL
: Hasımsız

DAVA
DAVA TARİHİ
KARAR TARİHİ
K.YAZIM TARİHİ

: Vakıf Senedi Sicilinin İptali
: 29/01/2020
: 16/07/2020
: 17/07/2020

VEKİLİ

Yukarıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında mahkememizde görülen davanın
açık yargılaması ve dosyanın tetkiki sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; vakıf yönetim kurulu T.Emlak Bankası A.Ş.
Kapatılmış olması ve yeniden faaliyete geçen T.Emlak Katılım Bankası ile organik bir
ilişkinin bulunmaması nedeniyle yeni üye girişinin mümkün olmayışı, yeni malvarlığı edinme
ve değerlendirme imkanının bulunmaması, üyelerin büyük çoğunluğunun emekli olması,
çalışanların çok sayıda kurum ve kuruluşlara dağılmış bulunması nedenleriyle vakfın
gayesinin gerçekleşmesinin imkansız hale geldiğini beyanla, davacı vakfın tasfiyesi ile
sicilden silinmesine, vakfın tasfiyesi ile görevlendirilen Tasfiye Kurulu(TASPAK) ve
tasfiyenin usul ve esaslarına ilişkin 19/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da kabul
edilen kararların onaylanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden davacı vakıf hakkında düzenlenen 15/08/2017 tarih
ve 6 sayılı raporun birer örneği getirtilmiş ve vakfın sone ermesinde sakınca olmadığı
belirtilmiştir.
Dosya kapsamı davacı beyanları Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelen yazı cevabı
birlikte değerlendirildiğinde, davacı vakfın T.Emlak Bankası nezdinde çalışanları ile kurulan
bir vakıf olduğu, bankanın kapatılmış olması sebebiyle yeni üye alımının sözkonusu
olmaması ve mevcut üyelerin zaman içinde emekli olmaları sebebiyle vakfın faliyetlerini
yerine getirmelerin mümkün olmadığı anlaşılmış olup, vakfın amacını gerçekleştirme imkanı
kalmaması sebebiyle dağılmasının tesbit edilmesi ve sicilden silinmesine karar verilmesi
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gerektiği, gerek davacı taraf talebi ve gerek ise Vakıflar genel müdürlüğü yazıları itibariyle
tasfiye tamamlanması için tasfiye memurlarının görevlendirilmesi, vakfın tüzel kişiliğinin
vakıf tasfiyesine kadar devam etmesine karar verilmesi ve tasfiyeden sonra artan malvarlığı
bulunması halinde vakıf üyelerine vakıf senedinin 24.maddesi dikkate alınarak
devredilmesine karar verilmesi gerektiği kanaati gelmiş olmakla aşağıdaki şekilde hüküm
kurulmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1-Davacının davasının KABULÜ İLE,
Davacı T.Emlak Bankası A.Ş. Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Vakfı'nın
dağılmasının TESPİTİ İLE, söz konusu vakfın mahkeme sicilinden silinmesinin ve
dağılmasının TESCİLİNE,
Vakfın tasfiye işlemlerini yürütmek üzere asil üyeler TALİP TOSUN, ABDULLAH
AYDAŞ, MEHMET İLKER GENÇ, SELAHATTİN SÜLEYMANOĞLU, MUSA TUFAN,
AYFER Z.PEHLİVANOĞLU, CENNET CAN, MUSTAFA HACIALİOĞLU, AYHAN
AKKUŞ asıl üyeler olarak, MEHMET ÇİZMECİ, KENAN MUSA TÜFEKÇİ, AYHAN
AKYOL, NEDİM ÖNAL, BEYAN ÖZÇAPUR, FEYZİ ACAR, KUBİLAY
MUMYAKMAZ, UFUK UYSAL, AHMET GÜNAY'ın yedek tasfiye memuru olarak
GÖREVLENDİRİLMELERİNE,
Mahkememiz kararı ile vakıf tüzel kişiliği sona eren T.Emlak Bankası A.Ş. Munzam
Sosyal Güvenlik ve Yardım Vakfı'nın tasfiye amacı ile sınırlı olmak üzere tasfiye sırasının
devam etmesine,
Vakfın aktif pasifi ile birlikte tüm alacak ve borçlarının, malvarlıklarının tasfiye
aşamasında gözönünden bulundurulmasına, tasfiyeden sonra artan malvarlığı bulunması
halinde vakıf üyelerine vakıf senedinin 24.maddesi dikkate alınarak devredilmesine,
2-Kararın bir suretinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne tebliğine,
3-MK. 103 maddesi doğrultusunda mahkememizce verilen kararın tebliğ tarihinden
başlayarak 1 ay içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilebileceğinin ihtarına,
4-Karar kesinleştiğinde MK. 104 maddesi gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü
nezdinde tutulan merkezi sicile kaydolunması ve aynı madde uyarınca Vakıflar Genel
Müdürlüğünce merkezi sicile kaydolunan vakfın resmi gazete ile ilanı bakımından Vakıflar
Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,
5-Alınması gerekli harç peşin alınmakla yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
6-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
7-Sarf edilmeyen gider avansının karar kesinleştiğinde istek halinde iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden
itibaren 2 haftalık yasal sürede İstinaf Başvuru hakları olduğu hatırlatılarak verilen karar
açıkça okunup usulen anlatıldı.16/07/2020
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