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Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyet ve yönetimlerindeki taşınmazların düzenli 

envanterinin olmaması nedeni ile sağlıklı taşınmaz değerlendirme ve ekonomiye 

kazandırma kararlarının verilmesinde güçlük yaşanmaktadır. Bu çalışmada genel olarak 

kamu arazilerinin değerlendirilmesine yönelik yaklaşımlar, TC Devlet Demiryolları 

İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü (İdare) örneği çerçevesinde incelenmiştir. 

Çalışmada öncelikle mevcut yasal düzenlemeler kamu taşınmazlarının korunması ve 

işletmecilik fazlası taşınmazların ülke ekonomisine katkısının en etkin şekilde 

değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kamu arazilerinin değerlendirilme şekilleri, 

değerlendirme yöntemleri ve yol haritasının aşamalarının analizi yapılmış ve ikinci 

aşamada ise konu İdare taşınmazları yönünden ele alınmış ve değerlendirilmiştir.   

Kuruluş işletmecilik fazlası taşınmazlarını satış, kiralama, yapımlı kiralama sözleşmesi, 

arsa payı karşılığı inşaat ve yap-işlet-devret yöntemleri ile değerlendirmektedir. Bu 

değerlendirmelerin amacı taşınmazların korunması ve işletmecilik fazlası taşınmazların 

ülke ekonomisine katkısı ile İdare için avantajlı kaynak oluşturulması sağlanmaktır. Bu 

amaçla; 5335 Sayılı Kanunun 32. maddesinde (5793 Sayılı Kanunun 43. maddesi ile 

değiştirilmiş) çerçevesinde taşınmazlardan yatırım planları, işletmecilik esasları ve bu 

konuda oluşturulacak komisyonun teknik değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik 

fazlası olanların belirlenmesi ve bu taşınmazların satışına karar verilmesi için İdare’nin 

Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. İşletmecilik fazlası taşınmazların; kamu kurumlarına 

satışlar 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi, şahıslara satışlar 5335 Sayılı 
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Kanunun 32. maddesi (Değişik 5793/43) ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yapılan 

satışlar ise 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununa göre gerçekleştirilmektedir. İdare 

tarafından yeni yatırımlar için kaynak sağlamak için işletmecilik fazlası taşınmazların 

satışı gerçekleştirilmiş olup, 2002-2013 döneminde toplam 9.298.288,28 m
2
 taşınmazın 

satışı veya başka kamu kurumlarına devri yapılmıştır. 

İdarenin hizmetleri için gerekli olan tesislerin kurulması için kiralama ve yap-işlet-

devret yolu ile hizmet üretilmesi sağlanmaktadır. İdarenin halen 1958 taşınmazı 2297 

kiracı tarafından işletilmekte ve Ankara gibi bazı gar sahalarının inşaatı ve işletmeciliği 

de yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilmiştir. Halen İdare’nin 12.455 adet 

taşınmazının yüzölçümü 322.141.056,19 m
2
 olarak tespit edilmiştir. Bunun yaklaşık % 

9,98’i Maliye Hazine adına tescilli ve kalan kısmı İdare’nin mülkiyetinde 

bulunmaktadır. Hazine taşınmazlarının İdare’ye devir işlemleri 6461 Sayılı Türkiye 

Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında 

sürdürülmektedir. Halen devam eden yeni yatırımlar kapsamında kamulaştırma ve diğer 

yöntemlerle arazi ediniminin sürdüğü ve İdare’de dinamik taşınmaz bilgi sisteminin 

olmadığı ve doğal olarak taşınmaz varlığındaki değişikliklerin anlık olarak izlenmesine 

yönelik modelin kurulamadığı tespit edilmiştir. Diğer yandan kamu iktisadi teşekkülü 

olan İdare’nin taşınmazlarının muhasebe sisteminde güncel değerleri ile yer almadığı ve 

finansal raporlama ve değerleme standartlarına uygun işlemlerin henüz 

tamamlanamadığı da gözlenmiştir. Bununla birlikte 2002 yılından sonra yapılan yasal 

düzenlemeler çerçevesinde İdare’nin mülkiyetinde bulunan işletmecilik fazlası 

taşınmazların ekonomiye kazandırılması yoluyla yeni yatırımlar için kaynak 

oluşturulmuş ve özellikle iki önemli hızlı tren projesi gerçekleştirilmiştir. Esasen atıl 

taşınmazların önemli bir gelir kaynağı olarak değerlendirilmesi ve taşınmazların 

ekonomik değer taşıdığının farkında olunması yönünden İdare birçok kamu kurumu için 

örnek teşkil etmektedir.    

Haziran 2014, 95 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kamu arazileri, işletmecilik fazlası taşınmazların tespiti, TC Devlet 

Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, arazilerin ekonomiye kazandırılması ve değerleme 

işlemleri 
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ABSTRACT 

Term Project 

APPROACHES TO UTILIZATION OF PUBLIC LANDS: THE CASE OF GENERAL 

DIRECTORATE THE OF TURKISH STATE RAILWAYS ENTERPRISE 

 

Mesut TAŞ 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development 

 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

 

Because of the lack of regular inventory of the real properties in the ownership and management 

of public institutions and organizations, difficulties are being experienced in making healthy 

decisions of real estate assessment and economic utilization. In this study, the overall 

approaches to the utilization of public lands have been evaluated within the framework of the 

General Directorate of Turkish State Railways (Administration) example. In the study, first with 

a perspective of ensuring protection of public real properties and providing that operationally 

surplus immovable properties make the most efficient contribution to the economic welfare of 

the country within the framework of the existing legislation, utilization types and methods of 

public lands as well as the road map have been analyzed and in the second phase, the subject is 

addressed and discussed with respect to public real properties.   

The organization utilizes its operating surplus real estates through sales, leasing, building 

construction contract for lease, share of land for construction, and build-operate-transfer 

methods. The purpose of these utilizations is conservation of real properties and contribution to 

the economy of the country through surplus real properties and creation of advantageous 

resources for the Administration. To this end, the Board of Directors of the Administration has 

been authorized under Article 32 (as amended by Article 43 of law numbered 5793) of law 

numbered 5335 to identify the operationally surplus real properties of the Administration taking 

investment plans, operational principles, and the technical evaluation of the related technical 

committee to be established into consideration and to decide upon the sales of these properties. 

Sales of operationally surplus real properties are realized under the Expropriation Law 

numbered 2942 for public institutions; as per Article 32 (as amended by 5793/43) of Law 

numbered 5335 amending some other laws for individuals; and based on the Privatization Law 



 iv 

numbered 4046 for sales conducted via the Privatization Administration. Sales operations of 

operationally surplus real estates have been carried out by the Administration to provide new 

resources for investment and real properties with a total surface area of 9,298,288.28 square 

meters were sold to various parties or transferred to other public institutions. 

Service creation through leasing and the build-operate-transfer method is enabled in order to 

provide funding for the establishment of the facilities required for the services provided by the 

Administration. Currently, 1958 different real properties of the Administration are being 

operated by 2297 tenants and construction and operations of some train station premises such as 

the one in Ankara are accomplished with the build-operate-transfer model. At the present time, 

the total surface area of the 12,455 real properties that belong to the administration total to 

322,141,056.19 square meters. About 9.98% of these are registered in the name of the Treasury 

and the rest is under the possession of the Administration as per the records of the Finance 

Ministry. The procedures related to transfer of Treasury real properties to the Administration are 

carried out under Law Numbered 6461 on Liberalization of Turkish Railway Transportation. It 

has been identified that land acquisition through expropriation and other methods continues 

within the framework of new investments and because the Administration does not have any 

dynamic real estate information system, it has naturally not become possible for the 

Administration to establish a model to monitor the changes in real estate assets in real time. 

However, it is also observed that the immovable properties of the Administration, which is a 

public economic enterprise, are not reflected in the accounting system by their current values 

and that procedures related to meeting the financial reporting and valuation standards are not 

completed yet. On the other hand, within the framework of the legislative changes made after 

2002, resources were created by putting operationally surplus real properties in the ownership of 

the Administration into economic circulation and particularly, two important high-speed train 

projects were realized. As a matter of fact, the Administration is exemplary for many public 

institutions in regards to utilization of inactive real properties as an important source of income 

and to awareness creation on the fact that real properties carry a significant economic value.    

 

June 2014, 95 pages 

 

Key Words: Public lands, identification of operationally surplus real properties, General 

Directorate of Turkish State Railways, putting lands into economic circulation and valuation 

procedures 
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1. GİRİŞ 

Kamunun gelirleri arasında “taşınmaz ve teşebbüs gelirleri” bulunmaktadır. Birçok 

kamu kurumunda özellikle kamu iktisadi teşebbüsleri, özel bütçeli kuruluşlar ile yerel 

idarelerin en önemli gelir kaynakları arasında taşınmazlardan elde edilen gelirler önemli 

bir pay almaktadır. Taşınmaz varlığından elde edilen vergi, harç ve kira geliri gibi kamu 

gelirleri yanında son yıllarda özellikle ticari yönden değerli taşınmazlardan elde edilen 

gelirlerin önemi hızla artmaktadır. Taşınmazların değerlendirilmesi konusunda yapılan 

çalışmalar ve deneyimler, uzun zamandan bu yana işlevsel taşınmaz varlığına sahip olan 

veya taşınmazını işlevsel hale getirmeyi başaran kişi, kurum ve kuruluşların güçlü 

yapılanma ve yönetim modelleri geliştirmede başarılı olabildiklerini göstermektedir. 

Konu kamu idareleri açısından ele alındığı zaman taşınmazların edinim biçimleri ve 

değerlendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulama esasları, taşınmaz yönetimi ve 

özellikle taşınmazların etkin kullanımı ve değerlendirme amaçlı olarak elden 

çıkarılmasına her zaman ve koşulda imkan vermemektedir.  

Türkiye’de demiryollarının gelişimi ve önemi üzerinde durulmuş, 1950’lere kadar diğer 

ulaşım alt birimlerinden demiryollarına daha fazla yatırım yapılmış, ancak anılan 

tarihten sonra da özellikle karayollarına daha fazla yatırım yapılması tercih edilmiştir. 

Halen demiryolu hattının toplam uzunluğu 10.984 km olup, unun % 95’inde tek hat 

işletmeciliği yapılmaktadır. Tek hatlı yol uzunluğunun 8.257 km olması, mevcut 

hatlardan yolcu ve yük taşımada etkin yararlanma olanaklarını kısıtlamaktadır. 

Türkiye’deki mevcut demiryolu uzunluğunun ülke yüzölçümüne ve ülke nüfus sayısı 

oranına göre diğer ülke demiryolu uzunlukları ile kıyaslandığı zaman yetersiz olduğu 

açıkça dikkati çekmektedir. Toplam demiryolu uzunluğu bugün onbin kilometre 

seviyesinde iken, diğer ülkelere nazaran olması gereken demiryolu uzunluğunun 7 ile 10 

arasında artırılması gerektiği bilinmektedir. Dolayısıyla mevcut hatla hem yük, hem de 

yolcu taşımacılığında istenilen seviyelerin gerisinde bir taşımacılık hizmeti verilmekte, 

ulaşım sistemleri içinde demiryollarının payı toplam yük taşımacılığında % 5 ve yolcu 

taşımacılığında ise ancak % 2’ler seviyesinde kalmaktadır (Sultanoğlu 2006).  
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Özellikle artan kent ve kıyı yerleşimlerinin nüfusu, vatandaş ve yabancıların talepleri ve 

kamu yatırımlarına bağlı olarak kamu ve özel mülkiyete konu taşınmazlar ve hatta Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında olan ve tescil dışı bırakılmış olan yerlerin (dere ve nehir 

yatakları, dağlık, taşlık, çöl gibi ekonomik değeri olmayan) bile değer kazandığı, işgal 

edilerek özel kişi ve kuruluşların kullanımlarına açıldığı gözlenmektedir. Önceleri değeri 

düşük veya iz düzeyde bulunan taşınmazların bile zaman içinde değişen koşullara bağlı 

olarak getirisi yüksek taşınmaz varlığı haline dönüştüğüne tanık olunmaktadır.   

Taşınmazlar potansiyel olarak sürekli gelişime açık bir yapıya haiz olduklarından, özellikle 

kamu kurumlarının mülkiyeti ve yönetiminde bulunan taşınmazların kaynak geliştirme 

amaçlı değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması son 30 yıllık dönemde temel 

hedeflerden biri olmuştur. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi 

ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Resmi Gazete, 

Tarih: 18/7/2001, Sayı: 24466) ile Hazine mülkiyeti ve yönetiminde olan taşınmazların 

daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır. Benzer biçimde Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri ve yerel yönetimlerde de kaynak geliştirme çalışmaları yapılmış ve bu 

kapsamda ilk sırada genellikle taşınmaz varlıkları ele alınmıştır. TC Devlet Demiryolları 

İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan taşınmazların değerlendirilmesi 

ve özellikle hızlı tren projeleri için kaynak oluşturulması amacı ile birçok yasal düzenleme 

yapılmış ve bunlara dayalı olarak uygulama yürütülmüştür (Anonim 1984, Anonim 2005, 

Anonim 2004, Anonim 2000a, Anonim 2000b) 

Genel olarak kamu iktisadi teşebbüslerinin taşınmazlarının değerlendirilmesi ve ekonomiye 

kazandırılması ile ilgili araştırma sayısının yetersiz olduğu dikkati çekmektedir. Oğuz 

(2010)’un çalışmasında; Adıyaman özelinde Hazine taşınmazlarının tasarrufu irdelenmiş 

olup, çalışmada öncelikle Hazine taşınmazlarının genel durumuna yönelik derleme 

yapılmış, Hazine taşınmazı kavramının anlaşılması güç ve sorunlu bir alan olması 

vurgulanmış, Hazine taşınmazlarının farklı niteliklere ve farklı hukuki düzenlemelere konu 

olması nedeni ile de genellikle kavramsal düzeyde de olsa bazı anlaşmazlıklara yol açtığı 

vurgulanmış ve Adıyaman İli’ndeki Hazine taşınmazlarının durum analizi yapılmıştır.  

Yılmaz (2011) tarafından yapılan çalışmada; Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 

mülkiyet rejiminden kaynaklanan nedenler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısı gereği ülke 

yüzölçümünün % 50’sinden fazlasının mülkiyetinin Hazineye ait olduğu, bu oranın ülke 
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genelinde yapılan kadastro çalışmaları, bağış ve çeşitli kanunlarla Hazineye mal intikali 

devam etmesi nedeni ile artış gösterdiği, Hazine taşınmazlarının yönetiminde yetkili kuruluş 

olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün teşkilatı yapısı ve görevleri ile sorunları, Hazinenin 

taşınmaz edinimi ve mülkiyetinde olan taşınmazların tasfiyesi ve yönetimi ile ilgili çeşitli 

işlemler ve kavramlar üzerinde durularak Hazine taşınmazlarının nasıl idare edildiği 

açıklanmıştır (Anonim 2014). Çalışkan (2012) tarafından yapılan çalışmada, Hazine 

taşınmazları ile kamu malının tanımı, türleri ve nitelikleri açıklanmıştır. Hazine 

taşınmazlarının kazanılması, yönetimi ve elden çıkarılmasına ilişkin usul ve yöntemler ile 

günümüzde bu taşınmazların yatırım aracı olarak değerlendirilmesi, istatistikî veriler 

ışığında, eski ve yeni düzenlemeler mukayese edilmiştir. Ayrıca çalışmada Van İli’ndeki 

taşınmazlar ile Hazine taşınmazlarının mevcut durumu, kullanımı ile 5084 sayılı Kanunun 

Van İlindeki uygulamaları da ele alınmıştır.   

Kamu arazilerinin değerlendirilmesi ve özellikle ekonomiye kazandırılmasında; 

kuruluşların işletmecilik fazlası taşınmazlarının satışı, kiralanması, yapımlı kiralama 

sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat ve yap-işlet-devret yöntemleri ile değerlendirilmesine 

TCDD Genel Müdürlüğü (İdare) tarafından sıklıkla başvuru yapılmaktadır. Bu çalışmada 

İdare taşınmazlarının işletmecilik fazlası olanların tespiti ve ülke ekonomisine katkı 

yapacak biçimde taşınmazların değerlendirilmesi ve kaynak oluşturma amacı ile taşınmaz 

varlığından yararlanılması hem yasal yönlerden, hem de uygulama açısından genel olarak 

irdelenmiştir. Araştırmada konu beş bölümde ele alınmış olup, konunun önemi ve 

amaçlarının açıklandığı girişi bölümünü izleyen ikinci bölümde kamu taşınmazları ile ilgili 

kavramlar, üçüncü bölümde kamu taşınmazlarına ilişkin yasal düzenlemeler, dördüncü 

bölümde ise önce TCDD Genel Müdürlüğü’nün hukuki yapısı, personel ve organizasyonu 

irdelenmiş, taşınmaz varlığının analizi yapılmış ve taşınmazların değerlendirilmesine 

yönelik yaklaşımları ve uygulama sonuçları ortaya konulmuştur. Beşinci bölüm olarak 

araştırmanın hem genel bulguları ve değerlendirme, hem de incelenen kuruma ilişkin sonuç 

ve temel öneriler ortaya konulmuş ve diğer kamu teşebbüsleri için olası önerilere yer 

verilmiştir. (Anonim 2005, Anonim 2008, Anonim 2009, Anonim 2010a) 
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2. KAMU TAŞINMAZLARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE KAPSAMLARI 

2.1 Tanımlar 

22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 705. maddesine göre taşınmaz 

mülkiyetinin kazanılması tapuya tescil ile mümkündür. Yönetmelikte taşınmaz ve 

haklar; kamu idarelerinin mülkiyetinde yönetiminde veya kullanımında bulunan eklenti 

ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere; arazi ve arsa, bina ile bunların yer altı ve 

yerüstü düzenleri, sınırlı aynî haklar, gayrimaddi varlıklar ve kişisel haklar olarak ifade 

edilir. Bunlardan önemli görülenlerin kısa tanımları aşağıda verilmiştir:  

Arazi: Yer, toprak parçası anlamına gelen arz kelimesinin çoğulu olup, çevresi belli 

sınırlarla çizilmiş yeryüzünün belli bir parçasıdır. Arazi ilke olarak kadastro parsellerini 

tanımlamak için kullanılan bir terimdir.  

Arsa: Belediye sınırları içinde belediye tarafından parsellenmiş (imar uygulaması 

görmüş), üzerinde yapı kurmak (inşaat yapmak) için ayrılan, belediye hizmetlerinden 

yararlanan ve çevresi genel olarak meskun kabul edilen arazi parçalarıdır.  

Bina: Kendi başına kullanılabilen üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve 

oturma, çalışma, ammenin dinlenme veya ibadet etmelerine yarayan yapı, iskân ve 

diğer hizmetler için yapılan konutlar, sosyal hizmet tesisleri, ambarlar, araç gereç 

depoları, yer altı ve yerüstü antrepolar, fabrikalar, atölyeler, sığınak ve tabyalar, sınır, 

kule ve gözetleme yerleri, fabrika ve atölyeler, bina tanımında yer alır. 

Yer altı ve Yer Üstü Düzenleri: Arazi üzerine yapılan ve genel anlamda bina niteliği 

taşımayan yapılardır. Bunların neler olduğu yönetmelik ekinde yer alan taşınmazlarda 

belirtilmektedir. 

Sınırlı Aynî Haklar: Mülkiyet dışında aynî hak niteliğindeki, irtifak hakları, rehin 

hakları ve gayrimenkul mükellefiyetinden oluşan haklardır. 
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Gayrimaddi Varlıklar: Kurumların marka, lisans, patent ve know how gibi 

varlıklarını ifade etmektedir.  

Kişisel Haklar: Aynî hakların aksine, herkese karşı ileri sürülemeyen haklardır. 

2.1.1 Kamu idarelerine ait araziler 

2.1.1.1 Tescil dışı araziler 

Türk Hukuk Sisteminde kamu arazileri değişik özelliklere sahiptirler. Bunların 

değerlendirilebilmeleri için öncelikle bu özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde farklı tarihlerde yapılan kadastro çalışmalarında bir kısım arazi; dağlık, 

taşlık, tepe, kuru nehir, göl ve dere yatakları gibi nitelikte olması nedeni ile tescil dışı 

bırakılmıştır. Ayrıca; henüz kadastro çalışmaları tamamlanmamış alanlarda da, tescil 

dışı araziler bulunmaktadır. Bu arazilerin büyük bir bölümü zamanla yerleşim alanları 

içerisinde veya yakın çevrelerde kaldıkları için kıymetlenmiştir (Tanrıvermiş vd. 2012). 

Arsa vasfı kazanmış bu nitelikteki araziler zaman içinde büyük şehirlerin metropol alan 

sınırları içinde ve yakın yerleşim alanlarında bulunduğu gibi, diğer il ve ilçelerde de 

bulunmaktadır. Arazi kıymetlerinin arttığı sahil kesimlerinde de, tescil dışı araziler 

bulunmakta ve genel olarak büyük kentler ve kıyılarda bu tür arazilerin işgalci 

tarafından kullanıldığı, tespit ve ecrimisil uygulama ve tahliye aşamalarında önemli 

güçlüklerin çekildiği görülmektedir.  

Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşan yayla evleri şeklindeki, konut yapımı için tercih 

edilen yüksek rakımlı yerlerde de tescil dışı araziler mevcuttur. Söz konusu araziler 

devlet adına tescil olmadıklarından envanterde görülmemekte ve önemli bir kısmı da 

işgal altında olduğundan, öncelikle bu tür arazilerin tespitlerinin yapılması ve tescil 

işlemleri ile Hazine mülkiyetine geçirilmesi ve daha sonra Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi ve diğer kurumların imar uygulamaları yapmaları ve ekonomiye kazandırma 

çalışmasının yapılmasına ivedi gereksinim duyulmaktadır.   
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2.1.1.2 Hazine adına tescilli araziler 

Hazine mülkiyetinde olup herhangi amaçla kullanılmayan, kamu kurum ve 

kuruluşlarına tahsis edilmemiş, diğer bir ifadeyle boş durumda bulunan arazi ve 

arsaların önemli miktarlarda olduğu bilinmektedir. Ancak, bu arazi ve arsaların büyük 

bir bölümü işgal yoluyla sahiplenilmiş durumdadır. Bu işgal olayları özellikle yerleşim 

alanlarında hızla devam etmektedir. Büyük şehirlerin işgal alanları içerisinde ve gelişme 

alanlarında işgallerin hızını artırmaktadır. İşgaller sonucunda oluşan gecekondu 

yapılaşma, plansız ve altyapısı tesisleri olmadan veya çok yetersiz altyapı hizmetleri ile 

kentleşmenin kendiliğinden gelişmesine neden olmaktadır. 

4706 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilerek satılması planlanan bu arazilerden bir 

kısmı kıymetli olmasına karşın, uzun süren bürokratik işlemler sonucu belirlenen 

yüksek fiyat nedeniyle satışları mümkün olmamaktadır. Diğer yönden bu parsellerin 

imar sorunları da alıcıyı ürküten sonuçlar doğurmaktadır. Hazineye ait arazilerin 

idaresinden sorumlu olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün planlama (imar) ve 

uygulama imkanlarına sahip olmaması nedeniyle söz konusu nitelikteki arazilerden arsa 

üretmesi ve değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu arazilerin planlama ve 

uygulama çalışmaları, resmi kurumlar ve özel sektör eliyle yapılmasından sonra satışa 

çıkartılması hem değer artışı sağlayacak, hem de talepleri artıracaktır.  

2.1.1.3 Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisli araziler 

Hazineye ait arsa ve arazilerin bir kısmı ihtiyaçları sebebiyle geçmiş dönemlerde kamu 

kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş bulunmaktadır. Ancak zaman içerisinde; belirtilen 

kurum veya kuruluşların hizmet niteliklerinin değişmesi veya daralması sonucunda 

tahsisli arazilerin büyük bir bölümü atıl duruma düşmüştür. Daha önce yerleşim alanları 

dışında bulunan bu arsa ve araziler artık kentsel yerleşim içinde kalmış ve kıymetleri 

artmıştır. Birçok kamu kurum ve kuruluşunun kıymetli olan bu arazileri, araç parkı, 

tamir ve bakım atölyesi gibi hizmetlerde kullandığı kamuoyunca bilinmektedir. 

Mülkiyetinin Hazineye ait olması nedeniyle bu arsa ve arazilerin değerlendirilmesi 

sonucunda sağlanacak gelir Hazineye ait olacağından, tahsis edilen kurumlar, hizmete 

yönelik yatırımlarını kaynak yokluğu ya da yetersizliği nedeniyle 
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gerçekleştirememektedirler. Bu arazilerden gerçek anlamda ihtiyaçları olmasa bile 

ihtiyaç varmış gibi göstererek söz konusu arsa ve arazilerin değerlendirilmesi yönündeki 

çalışmalara olumsuz yaklaşmaktadırlar (Sami 1998). Diğer yönden tahsis edilmiş olan 

kurum veya kuruluşun, arsa veya arazi üzerine planlama yapması, altyapı oluşturması 

gibi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin sahip olduğu yetki ve imkanları 

bulunmamaktadır. Bu nedenle de söz konusu arsa ve araziyi değerlendirmeleri mümkün 

olamamaktadır. Kamu kuruluşlarına tahsisli olup, kıymetli hale gelen ihtiyaç fazlası 

arazilerin değerlendirilmesi mümkün olup, bu arazilerin 189 sayılı Milli Savunma 

Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılmayan 

Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanuna 

benzer şekilde ilgili kurumunda yararlanacağı şekilde imar plan ve uygulamalarının 

yapılmasından sonra satışının gerçekleştirilmesi ile önemli oranda gelir elde edilmesi 

mümkündür. 

2.1.1.4 Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetindeki araziler 

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliğe sahip olmaları veya kanunlarla 

sağlanan imkanlara bağlı olarak arsa ve arazilere sahip bulunmaktadırlar. Bu gruba 

giren taşınmazın bir kısmının ihtiyaç fazlası olduğu bilinmektedir. Ancak yukarıda da 

değinildiği gibi bu arazilere sahip olan kamu kurum ve kuruluşları arsa ve arazilerin 

değerlerini artıracak planlama işlemlerini gerçekleştirme yetkileri ve imkanları 

bulunmamaktadır. Belirtilen kamu kurum ve kuruluşları yeni yatırımlar yapabilmek ve 

buna bağlı olarak hizmetlerini daha iyi yapabilmek için finansman sıkıntısı çekerken, 

ihtiyaç fazlası olan taşınmazları atıl şekilde durmaktadır. Belirtilen nitelikte arsa ve 

arazilerin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi kanalıyla değerlendirilerek satışının 

sağlanması halinde kamu kurum ve kuruluşlarının finansman ihtiyaçları borçlanmaya 

gerek kalmaksızın karşılanabilecektir (Erçel 2001). 

Kamu idarelerinin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların ekonomiye kazandırılması 

çalışmaları bir yandan borçlanma gereğinin azaltılması ve yatırımlar için kaynak 

sağlanmasına imkan vermekte, diğer yandan da atıl olan taşınmazların 

değerlendirilmesi, kamu taşınmazları üzerindeki işgallerin ortadan kaldırılması yoluyla 
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ecirimisil tespit ve tahsili ile tahliye gibi nispeten yoğun emek ve zaman harcanmasına 

neden olabilecek çalışmaların yapılmasına da gerek olmayacaktır (Turguter 2007).      

2.1.1.5 Orman dışına çıkartılan arsa ve araziler 

6831 Sayılı Orman Kanununun 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca orman niteliğini 

yitiren arsa ve araziler orman dışına çıkartılarak Hazine adına tescil edilmesine imkan 

sağlanmıştır. Bu tür arsa ve arazilerin büyük şehirler civarındaki önemli bir kısmı işgal 

altında olup, imarlı ve imarsız yapılaşmalar meydana gelmiştir. Önemli oranda kıymet 

kazanan bu arazilerin satışı için 4706 Sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 3’üncü 

fıkrasında yer verilmiş olmasına karşın, üst mahkemelerce iptali nedeni ile bu alanda 

uygulama yapılması mümkün olamamıştır.  

Özellikle birçok büyük kent ve kıyı yerleşimlerde konut, ikinci konut, turizm ve 

konaklama, sanayi ve ticaret ve hatta kamu yapılarının zaman içinde orman arazisi 

üzerinde inşa edildiği ve arazinin üzerinde bulunan maki, çalı ve ağaçların temizlendiği 

ve arazinin esas işlevi olan orman dışındaki kullanımlara fiilen tahsis edilmiştir. Yüksek 

değerli olan bu tür arazilerin satışı için gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılması ile 

önemli derecede ekonomik katkılar yanında sosyal yönden de huzursuzluğun da 

giderilebileceği sıklıkla ifade edilmiştir (Ünal ve Yıldırım, 2002). Orman vasfını 

yitirmiş arazilerin malikleri genel olarak kentsel hizmetlerden yararlandıkları halde, 

emlak vergisi dahil hemen hemen hiçbir yerel idare mali yükümlülüğünü yerine 

getirmemekte ve doğal olarak yerel idareler için de önemli bir mali yük kaynağı 

niteliğini taşımaktadır.   
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3. KAMU TAŞINMAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YASAL 

DÜZENLEMELER  
 

3.1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda Taşınmaz İşlemlerine 

İlişkin Hükümler 

 

Kamu idarelerinin taşınmaz işlemleri; 5018 Sayılı Kanunun üçüncü bölümünde; 42’inci, 

44’üncü, 45’inci, 46’ıncı ve 47’inci maddelerde düzenlenmiştir. 5018 Sayılı Kanunun 

42’inci maddesinde bütçe ve kesin hesap kanunları, 44’üncü maddesinde genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin edinimi, yönetimi, trampa, elden çıkarılması, 

ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, 45’inci maddede genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerince gerek duyulan aşınmazların yurt içinde veya yurt 

dışında, bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama ile edinimleri, 

46’ıncı maddede genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarının satışına 

ilişkin yetki, 47’inci maddede ise kamu idareleri arasında taşınmaz devir ve tahsis 

işlemlerinin genel çerçevesi çizilmiştir.  

 

5018 Sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; uluslararası 

sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 

sosyal güvenlik kurumları ve mahallî  idareleri ile merkezî yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri; 5018 Sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu 

idareleri olarak tanımlanmıştır. Ayrıca 5018 Sayılı Kanunun ekli (IV) çizelgesindeki 

sosyal güvenlik kurumları ile yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak 

kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları 

veya üye oldukları birlik ve idareleri de söz konusu düzenleme kapsamında bulunmaktadır.     

 

5018 Sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre genel yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte 

taşınır ve taşınmazları, yurt içinde veya yurt dışında, bedellerini peşin veya taksitle 

ödeyerek veya finansal kiralama yoluyla edinebilirler. Kamu idareleri, taşınmaz satın 

alma veya kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle 

yürütebilir (Tanrıvermiş 2012a).  Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği 

taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri 
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adına tapu sicilinde tescil edilecektir. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar Maliye 

Bakanlığı tarafından yönetilir. Bu tescil işlemleri, adına tescil yapılan idarenin 

taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili birimine bildirilir. Kamu idareleri arasındaki 

taşınmazların mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklar, görevli mahkemelerce çözümlenir 

(Tanrıvermiş 2012b).   

5018 Sayılı Kanunun 46’ıncı maddesine göre genel bütçe kapsamındaki kamu 

idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkili olup, 

satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve 

taşınmazların elden çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararı 

ile mümkündür. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından 

değeri her yıl merkezî yönetim bütçe Kanun’unda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, 

Bakanlar Kurulu Kararı ile satılabilecektir.  

Anılan düzenlemenin 47’inci maddesine göre kamu idareleri, kanunlarında belirtilen 

kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz 

olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamayacaktır. 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya 

Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki 

kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye 

Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bununla birlikte diğer kanunlardaki 

özel hükümler saklıdır. 

Benzer biçimde 5018 Sayılı Kanunun 48’inci maddesinde ise kamu idarelerine ait 

malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, 

mevzuatında öngörülen kurallar dâhilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve 

tutumluluk ilkesine göre yapılacaktır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak 

zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumlu 

olacaktır.  
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3.2 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik 

Bakanlar Kurulu’nun 13.09.2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Kararı ile uygun bulunan 

Yönetmelik, 02 Ekim 2006 tarihli ve 26307 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve 

01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

5018 Sayılı Kanunun 44’üncü, 45’inci ve 60’ıncı maddelerine ve 178 sayılı Maliye 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 13’ 

üncü maddesinin (f) bendine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin amacı; genel yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve 

kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına 

ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek; mevcutlarla 

birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar 

olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır. Burada üzerinde durulması 

gereken ilk husus, bir taşınmazın idarenin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında 

bulunmasından neyin anlaşılacağıdır. 

5018 Sayılı Kanunun 45’inci maddesinin 1’inci fıkrasında “...Genel Bütçe 

kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar Hazine adına diğer kamu 

idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tescil olunur. Hazine adına tescil 

edilen taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir” denilmektedir. Bu nedenle 

5018 Sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan Genel Bütçeli Kurumları kendi 

adlarına taşınmaz edinmeleri mümkün değildir. Bütçelerine konulan ödenekle 

taşınmaz satın almaları durumunda, bu taşınmazlar adlarına değil, Hazine adına tapuya 

tescil olunur. Hazine adına tescil edilen, yani Hazinenin mülkiyetinde bulunan 

taşınmazlar ancak o idareye tahsis edilerek kullanımına verilir. 

Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun 

kapsamında olan kurumlar bu Yönetmelik kapsamına girmektedir. Genel yönetim 

kapsamındaki idareleri; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik 

kurumları ve yerel yönetimler ile bunların kurdukları birliklerden oluşur. Merkezi 

yönetim kapsamındaki kamu idareleri ise; genel bütçeli kuruluşlar, özel bütçeli idareler, 

düzenleyici ve denetleyici kurumlardan oluşmaktadır.  
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3.3 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik 

Yönetmeliğin amacı; kamu idarelerinin mülkiyetlerindeki taşınmazların birbirlerine 

bedelsiz olarak tahsis ve devri ile Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerlerin kamu idarelerine tahsis ve devir işlemlerinin usul ve 

esaslarını belirlemektir. 

Özel bir hüküm olmaması durumunda kamu idareleri, tahsis işlemini Kanunun 47’nci 

maddesine dayanarak yapabilirler. Ancak mülkiyetlerinde olan taşınmazların tahsisini; 

belediyeler, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin (h) 

bendine, il özel idareleri ise, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 

64 üncü maddesinin (d) bendine göre yaparlar. 

Özel hükümler, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47. maddesine 

göre öncelikle uygulanır. Özel kanunları uyarınca, amacı belirtilerek kamu idarelerine 

tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar hakkında ayrıca tahsis işlemi yapılmaz ve bu 

taşınmazların tahsisi, hizmetin devamı süresince devam eder. Ancak bu taşınmazların 

tahsis amacının ortadan kalkması veya amacı dışında kullanılması halinde, genel 

hükümlere göre maliki kamu idaresince tahsisleri kaldırılabilir veya tahsis amacı 

değişikliği yapılabilir. 

Hazine’ye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tahsis 

yetkisi özel bir hüküm olmadıkça Bakanlık ve taşra birimlerine aittir. İlgili kanunlarında 

tahsis yetkisine ilişkin özel hüküm bulunduğu hallerde tahsis işlemi, yetki verilen 

kurum, kuruluş veya kamu idaresi tarafından yürütülür. 

26/6/1939 tarihli ve 3653 sayılı Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi 

Hakkında Kanunun 1. maddesi gereğince Yalova Kaplıcaları Bölgesi’nde, Yalova 

Kaplıcaları İşletme İdaresi’ne arazi tahsisi ile 30/4/1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul 

Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun 6. maddesi gereğince Olimpiyat 

Köyü düzenlenmesi için, İstanbul’da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne arazi 

tahsisine Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 6’ncı maddesi gereğince mera, yaylak 

ve kışlakların belediye veya köylere tahsisine Tarım ve Köy işleri Bakanlığı yetkili 

kılınmıştır.  

15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 10 uncu maddesi uyarınca 

afetzedelerin iskânı amaçlarında kullanılmak üzere, orman sınırları içinde veya dışına 

çıkarılmış ya da çıkarılacak yerlerin Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tahsisine Çevre 

ve Orman Bakanlığı yetkilidir. 

9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2’nci 

maddesinin (e) bendi gereğince, köylere ve askerî garnizonlara su tahsisine İstanbul 

İlinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli İlinde İzmit Büyük Şehir 

Belediye Başkanlığı, diğer illerde ise İl Özel İdareleri tarafından yürütülecektir.  

Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden çıkan 

kaynak suları ile umuma ait suların belediyelere tahsisine Bakanlık yetkili kılınmıştır.  

Kamu idarelerinin paydaş bulunduğu taşınmazların tahsisi yapılmaz. Ancak, diğer 

paydaşın, tahsis talebinde bulunan kamu idaresi olması ve başka paydaş bulunmaması 

durumunda, tahsis işlemi yapılabilir. 

Kamu idareleri, üzerinde tesis yapılması plânlanan ve tahsis talebinde bulunulan 

taşınmazları, talepte bulunan kamu idarelerine, tahsis amacına yönelik olarak yatırım 

projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/ bina inşaatına başlanması 

amacıyla iki yıla kadar ön tahsis yapabilirler. Adına ön tahsis yapılan kamu idaresi 

tarafından, ön tahsis süresi içerisinde bu iş/işlemlerin yapılması ve buna ilişkin belgeler 

ile mahallinde düzenlenen tespit tutanağının gönderilerek talepte bulunulması halinde 

ön tahsis, hizmetin devamı süresince olmak üzere kesin tahsise dönüştürülür. Ancak, 

tahsise konu taşınmazın aynen kullanılmak üzere tahsisi durumunda ön tahsis işlemi 

yapılmaksızın doğrudan kesin tahsis işlemi yapılabilir. 
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Birinci fıkrada yer alan koşulların yerine getirilerek kesin tahsis talebinde 

bulunulmaması, süresiz tahsis edilen taşınmazın iki yıl süre ile tahsis amacına uygun 

olarak kullanılmaması veya tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi 

herhangi bir yazışmaya gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkmış sayılır. 

Tahsisli taşınmazlarla ilgili olarak harcamalara katılma payı da dâhil olmak üzere her 

türlü malî yükümlülükler ve diğer giderler, tahsis yapılan kamu idaresi tarafından 

ödenir. 

Adına tahsis yapılan kamu idaresi, tahsisli taşınmazın işgal ve tecavüzlere karşı 

korunması ile ilgili her türlü tedbiri almak, işgal ve tecavüz halinde yasal yollara 

başvurmak ve durumu; Hazineye ait taşınmazlar ile Devlet’in hüküm ve tasarrufu 

altındaki yerler için defterdarlık veya mal müdürlüklerine, diğerlerinde taşınmaz maliki 

kamu idaresine bildirmek zorundadır. 

Tahsis işlemi; (i) kamu hizmetinin sona ermesi, (ii) taşınmazın tahsis amacı dışında 

kullanılması veya maliki kamu idaresinin izni olmaksızın üçüncü kişilere 

kullandırılması, (iii) taşınmazın en az iki yıl boş bırakılması veya hiç kullanılmaması, 

(iv) taşınmazın tahsis amacının değişmesi, (v) imar plânı ile taşınmazın başka bir amaca 

ayrılması, (vi) Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen tedbirleri alma ve bildirim 

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve (vii) tahsis amacının ortadan kalkması 

halinde, tahsis yapılan kamu idaresinin görüşü alınmaksızın tahsisi yapan kamu 

idaresinin merkez veya taşra birimlerince re’sen kaldırılabilir. 

Birinci fıkranın (d) bendine göre tahsisin kaldırılması işlemlerinde, imar planının 

yapımı aşamasında tahsisli kamu idaresinin uygun görüşünün alınmamış olması 

durumunda ilgili kamu idaresinin görüşü alınır. 

Birinci fıkranın (f) bendine göre tahsisin kaldırılması işlemi, adına tahsis yapılan 

idarenin isteği üzerine de, tahsisi yapan malik kamu idaresi tarafından yapılabilir. 

Tahsis işlemi yapılması gerektiği hâlde, tahsis işlemi yapılmamış taşınmazlar için, 

kullanmakta olan kamu idaresi bütçesinden 11’inci maddede belirtilen tazminat ve 

ecrimisil hariç ödeme yapılmaz. Ancak; hükümet konaklarında olduğu gibi bir kamu 
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idaresine tahsis edilip birden fazla kamu idaresi tarafından kullanılmakta olan binalarda, 

hizmet vermekte olan kamu idarelerinin kullanımlarındaki mahallerin küçük onarım ve 

bakım giderlerine ilişkin harcamalar kullanan kamu idaresince yapılır. 

Kamu idaresine ait bir taşınmazın tahsis işlemi yapılmadan bir başka kamu idaresi 

tarafından kullanımı hâlinde, taşınmazın maliki olan kamu idaresince, kendi taşınmaz 

kira ihalesi komisyonunca belirlenen tutardaki tazminat taşınmazı kullanan kamu 

idaresinden alınır. Bu tazminat, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde taşınmazı 

kullanan kamu idaresince ödenir. Bu sürenin geçmesi ile tazminat kesinleşir. Bu 

tazminatlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre icra 

dairelerince tahsil olunur. 

Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için 

ise; Maliye Bakanlığı yerel birimince ilgili mevzuatına göre tespit edilen ecrimisil alınır. 

Rızaen ödenmeyen ecrimisil, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir. Ancak, Hazineye ait taşınmazlar ile 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinden ecrimisil alınmaz. 

Özel bir hüküm olmaması durumunda, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak 

üzere kamu idareleri, 5018 Sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre mülkiyetlerinde olan 

taşınmazları, görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve 

amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh 

konulması kaydıyla bedelsiz olarak birbirlerine devredebilirler. Özel hükümler, 5018 

Sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre öncelikle uygulanır. 

Kamu idarelerine devredilen bu taşınmazlar, hizmetin devamı süresince kullanılabilir. 

Ancak bu taşınmazların devir amacının ortadan kalkması veya amacına uygun 

kullanılmaması halinde, maliki kamu idaresince geri alınabilir. Devir amacının ortadan 

kalkması halinde geri alma işlemi, adına devir yapılan idarenin isteği üzerine de, 

devreden malik kamu idaresi tarafından yapılabilir. Devir yetkisi taşınmazın maliki 

kamu idaresine aittir. Hazine’ye ait taşınmazların devir yetkisi ise, özel bir hüküm 

olmadıkça Bakanlığa aittir. 
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Bedelsiz devredilen taşınmazın tapu kütüğüne; “Bu taşınmazın mülkiyeti ……….... (bu 

boşluğa, devir eden kamu idaresinin ismi yazılır)’e/a ait iken, 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; 

……….… (bu boşluğa, taşınmazın hangi kamu hizmetinde kullanılacağı yazılır)’de/da 

kullanılmak kaydı ile ……….… (bu boşluğa, kendisine devir yapılan kamu idaresinin 

adı yazılır)’e/a bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu taşınmaz devir amacı dışında 

kullanılamaz ve aynı amaçla dahi olsa üçüncü kişilere devredilemez. Devir amacına 

uygun olarak kullanılmadığının tespiti veya üçüncü kişilere devredilmesi hâlinde, eski 

maliki kamu idaresinin talebi üzerine, devralan kamu idaresinin muvafakatine veya her 

hangi bir hükme gerek olmaksızın tapu idaresince devreden kamu idaresi adına re’sen 

tescil edilir” şeklinde şerh konulur. 

Tahsis yapılması veya devredilmesi istenilen taşınmaz ile ilgili olarak; Hazine 

mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise, bulunduğu yer defterdarlığı 

veya mal müdürlüğüne ya da Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne, 

belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve 

idarelere ait ise, ilgili belediye ve il özel idaresi ile bunların kurdukları veya üye 

oldukları birlik ve idareye, diğer kamu idarelerine ait ise, maliki kamu idarelerinin 

merkez birimine, müracaat edilerek tahsis veya devir talebinde bulunulur. 

Tahsis veya devir talebinde bulunan kamu idaresi, taşınmazı hangi kamu hizmetinde 

kullanacağını talep yazısında açık olarak belirtir. Talep yazılarında taşınmazın; 

 Tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada ve parsel 

numarası veya cilt, sayfa ve sıra numarası, cinsi, yüzölçümü, 

 Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya 

köyü, mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli kroki, 

 Tamamının mı, bir kısmının mı istendiği, bir kısmı isteniyorsa, miktarı ile paftası 

üzerinde yeri işaretlenmiş basit krokisi, 

 İmar planı içinde olması halinde, onaylı plan örneği, planda ayrıldığı amaç, 

 Üzerinde inşaat yapılacak ise, avan projesi, yatırım programına alınıp alınmadığı, 

alınmış ise proje numarası ve proje için gerekli arazi veya arsa miktarı 
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Gibi bilgi ve belgelere yer verilir ve belgelerin yazıya eklenmesi gerekli olur.  

Tahsis veya devir yetkisi; kamu idarelerinin il biriminde ise, ilçe birimi tarafından il 

birimine, merkez biriminde ise, il birimi tarafından merkez birimlerine yazılacak talep 

yazılarında, istenilen taşınmazla ilgili aşağıdaki bilgilere yer verilir ve belgeler yazıya 

eklenir. Tahsis veya devri talep edilen taşınmazın; 

 Yönetmeliğin 20’nci maddesi gereğince, tahsisine veya devrine engel bir durumunun 

olup olmadığı, varsa neler olduğu, 

 İmar planı içinde kalıp kalmadığı, plan içinde ise, plan türünün (çevre düzeni planı, 

nazım plan, uygulama imar planı gibi) ne olduğu, planda ne kadarının hangi amaca 

ayrıldığı, 

 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalıp kalmadığı, 

 Hangi amaçlarda kullanılmak için istenildiği, 

 Herhangi bir kamu hizmetine tahsisli olup olmadığı, 

 Halen hangi amaçta ve ne şekilde kullanıldığı, 

 Üzerinde muhdesat varsa, cinsi ve kime ait olduğunu da belirleyen mahallinde 

düzenlenmiş tespit tutanağı, 

 Üzerinde inşaat yapılacak ise, yatırım programına alınıp alınmadığı, alınmış ise 

yatırım proje numarası, 

 Kısmen talep ediliyor ise, istenen kısmın ifrazının mümkün olup olmadığı, 

 Hazine mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise genel bütçe 

kapsamındaki kamu idarelerine, diğer kamu idarelerine ait ise malik kamu idaresine 

gerekli olup olmadığı, 

 Merkezde dosyasının olup olmadığı, varsa dosya numarası ile en son yapılan 

yazışmanın tarih ve sayısı, 

 Tapuda kayıtlı olması halinde, en son durumu gösteren, beyanlar ve şerhleri de içeren 

tapu kayıt örneği ile tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikası, 
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 Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya 

köyü ve mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli krokisi, 

 İmar planı içinde kalması halinde plan örneği, 

 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalması halinde, kıyı kenar çizgisi işlenmiş pafta 

örneği, 

 Tahsisini veya devrini talep eden kamu idaresinin mahallî birimlerinin, merkez 

birimlerinden alacağı uygun görüş yazısının örneği, 

 Tahsisi veya devri konusunda yerel birimin görüşü 

ile ilgili bilgilerin olması istenmektedir.  

Taşınmazın tahsis ya da devrine engel bir durum varsa, yukarıdaki bilgi ve belgeler 

yerine bunu tespit eden bilgi ve belge yeterli olup diğer bilgi ve belgeler gönderilmez. 

Adına tahsis yapılan veya devredilen kamu idaresi tarafından tahsise veya devre konu 

taşınmazın tahsis veya devir amacının değiştirilmesinin istenilmesi halinde, taşınmaz 

hakkında bu Yönetmeliğin 15’inci maddesinin (ç) ve (d) bentleri ile 16’ncı maddesinin 

(ç), (e), (k), (m) ve (n) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, taşınmazın 

özelliklerinde değişiklik olmuş ise buna ilişkin bilgi ve belgeler gönderilir. 

Bir kamu idaresine tahsis edilen veya devredilen bir taşınmazın başka bir kamu idaresi 

tarafından tahsisinin veya devrinin talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin 15 ve 16’ncı 

maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler yeniden gönderilir. Ayrıca, taşınmazın tahsisli 

olduğu veya devir edilmiş bulunduğu kamu idaresinin, değişiklik konusunda uygun 

görüşünün olup olmadığı bildirilir. 

Tahsis edilen veya devredilen taşınmazın tahsis veya devir amacının ortadan kalkması 

halinde, taşınmazın tahsisinin kaldırılması veya geri alınması amacıyla, adına devir veya 

tahsis yapılan kamu idaresi tarafından, taşınmazın tahsisini ve devrini yapan malik 

kamu idaresine; taşınmazın maliki kamu idaresi tarafından, tahsisi yapılan veya 

devredilen taşınmaz hakkında yapılacak periyodik kontrollerde, bu Yönetmeliğin 9 ve 

12’nci maddelerinde belirtilen sebeplerle, tahsis veya devir edilen taşınmazın tahsisinin 

resen kaldırılmasının veya geri alınmasının gerekmesi halinde, malik kamu idaresinin 
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bu işle görevli alt birimleri tarafından, tahsise veya devre yetkili birimlerine aşağıdaki 

bilgiler gönderilir. 

Aşağıda belirtilen taşınmazların tahsis ve devri yapılamaz: 

 Tapu kayıtlarında devredilemeyeceğine ilişkin şerh veya tedbir bulunan taşınmazlar, 

 Kadastro Mahkemesinde mülkiyeti ihtilaflı olan taşınmazlar, 

 İmar planı ve imar düzenleme işlemi davalı olan taşınmazlar, 

 Tahsis yapacak veya devredecek kamu idaresi ile tahsis yapılacak veya devredilecek 

kamu idaresi dışında üçüncü bir paydaşı bulunan paylı taşınmazlar, 

 Devir durumunda elbirliği mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, 

 Tapu tahsis belgesi şerhi bulunan taşınmazlar, 

 Kamu idarelerince üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş taşınmazlar, 

 İmar planında öngörülen amaç dışındaki kullanımlar için talep edilen taşınmazlar, 

 İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve 

terminal gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tapudan terkin edilecek olan ve başka 

kullanımlar için talep edilen taşınmazlar, 

 Kıyı tanımına giren ve tapu kayıtlarının, kıyı mevzuatına göre terkini gereken 

taşınmazlar, 

 Özel kanunları gereğince, gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine tahsisi, 

devri, emirlerine ve kullanımlarına bırakılması, satışı, irtifak hakkı veya trampa yoluyla 

verilmesi gereken taşınmazlar, 

 Kullanımı, tahsisi, devri, tasarrufu ve benzeri işlemleri özel düzenlemelere veya ilgili 

kurum ve kuruluşların iznine tabi olan taşınmazlar. 

Taşınmazların tapu kütüğünde bulunan ve aşağıda belirtilen şerhler, tahsis ve devir 

işlemi yapılmasına engel değildir: 

 Vakıf şerhi, 

 Kamulaştırma şerhi, 
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 İşgal ve zilyetlik şerhi, 

 Muhdesat şerhi, 

 İpotek şerhi, 

 Kamu idareleri lehine konulan “... intifası ... aittir” biçimindeki şerhler, 

 Mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 

konulan şuf’a (ön alım) hakkı şerhleri. 

Kamu idareleri tahsis ve devir yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle alt 

birimlerine veya yerel birimlerine devredebilirler. Tahsis veya devir yetkisi yerel 

birimlere devredilmiş ise; tahsis, devir, tahsis kaldırma ve geri alma talepleri merkeze 

gönderilmeksizin mevcut mevzuata göre yerel birimlerce değerlendirilerek 

sonuçlandırılır. 

Aynı taşınmaz hakkında birden fazla kamu idaresinin tahsis ve devir talebinin 

bulunması halinde; 

Taşınmazın imar planı ile kullanım durumu belli ise, planda belirtilen kamu hizmetini 

yapacak kamu idaresinin, 

Taşınmaz plansız alanda veya plandaki kullanım amacı “kamu hizmet alanı” olarak 

belirlenip ayrıntılı bilgi verilmemiş ise, sırasıyla genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, devir talepleri hariç düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, il özel idareleri, köy tüzel 

kişilikleri, belediyelere bağlı ve belediyelerin kurdukları veya üye oldukları birlik ve 

idarelerin, il özel idarelerine bağlı ve il özel idarelerinin kurdukları ve üye oldukları 

birlik ve kamu idarelerin, talepleri öncelikle değerlendirilir. 

Tahsisi yapılan taşınmaz, maliki kamu idaresi tarafından tahsis işleminden sonra adına 

tahsis yapılan kamu idaresine, devredilen taşınmaz ise, maliki kamu idaresi tarafından 

tapudaki devir işleminden sonra devralan kamu idaresine, bir tutanak düzenlenmek 

suretiyle teslim edilir. Tutanakta; teslim tarihi, taşınmazın durumu, varsa üzerindeki 

bina ve tesisler, özelliklerinin neler olduğu ayrıntılı biçimde belirtilir. 
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Tahsisi kaldırılan taşınmaz, maliki kamu idaresi tarafından tahsisin kaldırılması 

işleminden sonra, geri alınan taşınmaz ise, maliki kamu idaresi tarafından tapudaki geri 

alma işleminden sonra, bir tutanak düzenlenmek suretiyle teslim alınır. Tutanakta, 

teslim alınma tarihi ile teslim tarihindeki durumuna göre, noksanlıklar ve fazlalıklar 

ayrıntılı biçimde belirtilir. 

Tahsisi kaldırılan veya geri alınan taşınmazın üzerine adına tahsis yapılan veya devralan 

kamu idaresi tarafından yapılan bina ve tesisler, bedelsiz olarak maliki kamu idaresine 

geçer. Bunlar için malik kamu idaresince her hangi bir bedel veya tazminat ödenmez. 

Görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Kamu 

idarelerince devralınması istenilen taşınmazların devri yerine tahsisinin yapılması 

suretiyle kamu hizmetlerinin görülmesi sağlanabiliyor ise, taşınmazın devri yerine 

tahsisi yapılır. 

Tahsise veya devre konu taşınmazın ifraz, tevhit, tescil, tespit ve benzeri tüm işlemlerin 

masrafları tahsis veya devir talebinde bulunan kamu idaresi tarafından karşılanır. Bu 

Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkacak tereddütlerde, Maliye 

Bakanlığının görüşü alınır. Bu Yönetmeliğin 11’inci maddesinde belirtilen tazminat ve 

ecrimisil bedelleri, taşınmazı tahsis işlemi yapılmadan kullanan kamu idaresinin, bu 

Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde tahsis talebinde bulunması ve 

taşınmazın tahsisinin mümkün olması halinde alınmaz. 

3.4 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

4706 Sayılı Kanun ile Hazine mülkiyetindeki taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye 

kazandırılması hedeflenmekte olup, Kanuna göre Maliye Bakanlığı tarafından Hazine 

taşınmazlarından, tahsisli olanların ekonomiye kazandırılması için tahsislerinin 

kaldırılmasına, Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir 

ve bu taşınmazların satışı öncelikle yapılır. Hazine mülkiyetinde olan veya kamu 

idarelerine ait olan taşınmazlardan bir kamu idaresine tahsisli olan ancak başka bir 

kamu idaresince kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan 
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taşınmazlardan fiilen kamu hizmetlerinde kullanılanlar dâhil olmak üzere, hangi kamu 

idaresinin taşınmaza daha çok ihtiyacının olduğunun belirlenmesi ve bunların 

tahsislerinin kaldırılarak ihtiyacı olan kamu idaresine tahsisi konusundaki idari 

uyuşmazlıklarda nihai karar vermeye, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili 

kılınmıştır.  

Mahalli idareler hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 

döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel 

kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı 

ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait 

diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan tatil köyü, termal 

tesis, eğitim ve dinlenme kampları, eğitim, dinlenme ve spor tesisleri, misafirhane ve 

diğer sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması amacıyla, bu tesislerin maliklerinin 

kendilerince, Bakanlıkça, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Başbakanlık Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığınca; değerlendirme işlemini yapacak idarenin mevzuatına göre 

ve bu mevzuatta belirtilen usullere göre satılmak, kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılmak, 

üzerlerinde sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle veya diğer yöntemlerle 

değerlendirilmesine, değerlendirmenin hangi idare tarafından ve hangi yöntemle 

yapılacağına, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir. 

Üçüncü fıkra kapsamındaki taşınmazların değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, 

genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve 

özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutar karşılığında idare bütçesine 

münhasıran yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 

yetkilidir. Özel bütçeli idarelerde bu gelirler muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve 

bütçelerine gelir olarak kaydedilir. İdareler bu gelirleri münhasıran yatırım ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek eklemek suretiyle 

kullanır. Diğerlerinde ise, elde edilen gelirler kendi mevzuatına göre muhasebe birimi 

hesaplarına aktarılarak bütçelerine gelir olarak kaydedilir ve ilgili mevzuatına göre 

münhasıran yatırım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Değerlendirme 

işlemleri, maliki idareler dışında diğer idarelerce yapılan taşınmazlar için yapılan 

masraflar aktarılacak gelirlerden düşülür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
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esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye ve izlemeye, uygulamada ortaya 

çıkacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir. 

Doğrudan satış yönteminde Hazine’ye ait taşınmazlar; (i) karşılıklı olmak, Dışişleri 

Bakanlığının olumlu görüşü alınmak ve diplomatik amaçlarla kullanılmak kaydıyla 

yabancı devletler, (ii) üzerinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis 

edilmiş ise, zemini ile üzerindeki bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmı, 

talep edilmesi halinde hak lehdarları, (iii) hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı 

uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz, dışında ise dört bin metrekareyi aşmamak 

kaydıyla talepte bulunan hissedarları, (iv) belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy 

ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü beş bin metre kareye kadar 

olan Hazineye ait taşınmazlar kullanıcıları, (v) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan vakıflar, (vi) kuruluş amaçlarında 

kullanılmak ve ticari faaliyete konu edilmemek üzere; kanunla kurulmuş kurum ve 

kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, (vii) tapu kayıtlarında tapu 

fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin şerh bulunan taşınmazlardaki fazlalıklar, 

tapu malikine veya mirasçıları, (viii) serbest bölge olarak kullanılmak üzere, bu amaçla 

tahsis edilmiş taşınmazlar da dahil, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ve (ix) toplu 

konut amaçlı olarak kullanılmak üzere, düzenlenecek protokolle belediyelere, rayiç 

bedel üzerinden doğrudan satılabilir. 

Üzerinde münhasıran eğitim veya sağlık amaçlı sınırlı aynî hak tesis edilmiş 

taşınmazlarda (b) bendine göre yapılan satışlarda, hak sahibinin vakıf üniversitesi veya 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf olması halinde satış bedeli, 492 sayılı 

Harçlar Kanununun 63. maddesinde yer alan harca esas değerin yarısıdır. (d) bendindeki 

taşınmazları satın alacakların veya bunların kanunî ve akdi haleflerinin, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihte, taşınmazın bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı olmaları veya 

31.12.2000 tarihinden beri o köyde ikamet etmeleri şarttır. Bu fıkra hükümlerine göre 

satılan yerler ile  (e), (f)  ve (i) bentlerine göre satılan yerlerin satış amacı dışında 

kullanılmayacağı hususunda tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulur. (i) bendine 

göre satılan taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu 

hizmet alanlarına ayrılan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen 

tescil edilir. 



24 
 

Hazineye ait taşınmazlar; (...) küçük sanayi sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş 

kooperatifler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, borsa yapılmak üzere ticaret borsalarına, 

serbest bölge olarak kullanılmak üzere, bu amaçla tahsis edilmiş taşınmazlar da dahil, 

kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, 

teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirkete, (...) toplu konut üretmek amacıyla 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63’üncü 

maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilir. Bu yerlerin amacı 

dışında kullanılamayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulur.
 
 

Taksitle ödeme, satış bedelinden pay verilmesi, belediyelere devir yönteminde; 

Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, 

satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi 

ile birlikte ödenir.  Taksitli satışlarda taksit tutarını ve kanunî faizlerini karşılayacak 

miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan 

taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine 

kanunî ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilir. Alıcısı adına 

mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale 

sırasında alınan geçici teminata isabet eden tutar Hazineye irat kaydedilerek kalanı 

alıcıya aynen iade edilir. 

Taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını köy sınırları veya 

belediye ve mücavir alan sınırları itibarıyla belirlemeye Bakanlık yetkilidir. 16.2.1995 

tarihli ve 4070 sayılı Kanuna göre yapılan satışlarda bedelin taksitle ödenmesi halinde, 

taksitle ödenecek kısma faiz uygulanmaz. Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki 

Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmından öncelikle yerinde 

muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak şartıyla % 10’u, ilgili 

belediyelerin 20.7.1966 tarihli ve 775 Sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulan fon 

hesabına aktarılır. Kalan kısmından ise ilgili belediyeye % 30, varsa büyükşehir 

belediyesine % 10 oranında pay verilir. Belediye mücavir alan sınırları dışındaki 

köylerde bulunan Hazine taşınmazlarının satış bedellerinin tahsil edilen kısmından, % 

25 oranında; dörtte biri ilgili köy tüzel kişiliğine ödenmek ve kalanı diğer köylere 

götürülecek hizmetlerde kullanılmak üzere, il özel idarelerine pay verilir. Bu paylar 



25 
 

tahsilini takip eden ayın yirmisine kadar ilgili idarelerin hesaplarına aktarılır. 

Belediyelere veya köy tüzel kişiliklerine yapılan satış ve devirlerden elde edilen gelirler 

ile özel ödenek kaydedilen satış gelirlerinden pay verilmez. 

 Köy sınırları içindeki Hazine’nin özel mülkiyetinde veya Devlet’in hüküm ve tasarrufu 

altında bulunan tarım arazilerinin kiracılarından tahsil edilen kira gelirlerinin yüzde onu, 

442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen 

ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzelkişiliği hesabına aktarılmak üzere emanet 

nitelikli hesaplara kaydedilir. Maliye Bakanlığı bu oranı iki katına kadar artırmaya 

yetkilidir.  

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen, Hazineye ait 

taşınmazlardan, 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adına 

tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi 

haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere 

bedelsiz olarak devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve üzerinde 

üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu taşınmazlar 

belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi 

haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu suretle yapılacak satışlarda satış 

bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit 

tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedel ile taksit 

süresi ve sayısını belirlemeye belediyeler yetkilidir. 

Belirtilen taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya imar 

uygulaması yapılır. Belediyelerce imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadan 

kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda, düzenleme ortaklık paylarına ilave olarak, 

satışı yapılan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün % 20’sinin, satış bedelinden 

aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları 

için ayrılabileceğine ve bu amaçla ayrılan alanların bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde 

Hazine adına resen tescil edileceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur. 

Yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren bir yıl içinde satın alınma talebinde 

bulunulmayan veya üzerinde yapılanma olmayan ve bu madde kapsamında devredilen 
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taşınmazlar genel hükümlere göre belediyece satılabilir. Devir tarihinden itibaren üç yıl 

içinde belediyece satılamayan taşınmazlar, belediyelerin muvafakatine ve hükme gerek 

olmaksızın Hazine adına resen tescil edilir. Bu süre Bakanlık tarafından 5 yıla kadar 

uzatılabilecektir.  

Belediyece satılan taşınmazların satış bedelleri, alıcıları tarafından Bakanlıkça 

belirlenecek saymanlık hesabına yatırılır. Bu bedeller hiçbir şekilde haczedilemez. 

Tahsil edilen bedellerden beşinci fıkraya göre pay ayrılır. İlgili belediyelere bedelsiz 

olarak devredilen taşınmazların yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine 

doğrudan satılması halinde, ilgili belediyelerin devre ilişkin taleplerinin defterdarlık 

veya mal müdürlüğüne intikal tarihinden itibaren ecrimisil alınmayacak, ancak 

taşınmazların genel hükümlere göre değerlendirilmesi halinde ecrimisil alınması gerekli 

olacaktır.  

Hazine mülkiyetindeki taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık 

tarafından istenilen bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle gönderilir 

ve görüş yazıları en geç iki ay içinde cevaplandırılır. Bu süre içinde cevap verilmediği 

takdirde olumlu görüş verilmiş sayılır. İfraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri (…)
 

herhangi bir ücret, bedel ve gider karşılığı talep edilmeksizin ilgili kuruluşlarca talebi 

izleyen iki ay içinde yerine getirilir. Kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usuller ile 

Bakanlar Kurulunca belirlenecek Hazineye ait taşınmazların gayrimenkul satış vaadi ve 

arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak 

suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya diğer gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte 

değerlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye Bakanlık yetkilidir. 

Hazineye ait taşınmazlar; konut yapılmak amacıyla rayiç bedel üzerinden konut yapı 

kooperatiflerine, kooperatif birliklerine veya bu birliklerin oluşturduğu üst birliklere, 

bunlar arasında yapılacak ihale ile satılabilir. Bunların ihaleye katılabilmeleri için, ihale 

konusu taşınmazın tahmini bedelinin dörtte birini bir bankada adlarına açılan hesapta 

bloke etmeleri şarttır. Bu taşınmazların satış amacı dışında kullanılamayacağına, amacı 

dışında kullanıldığının tespiti halinde, satılan taşınmazın satış bedelinin faizsiz iade 

edilerek Hazinece geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulur. Bu maddeye göre 

satılan taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu hizmet 
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alanlarına ayrılan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen tescil 

edilir. (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1’inci 

maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 

Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler, satılacak Hazine taşınmazlarının bedellerinin ödenmesinde 

nominal değerleri üzerinden ödeme aracı olarak kabul edilir. Söz konusu senet ve 

belgelerin nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş olması halinde, bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır. Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda 

yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat 

olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz alınabilir. 

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irtifak hakları 

ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilecek kullanma 

izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerine ilave olarak, bu alanlarda 

yürütülen faaliyetlerden elde edilecek tüm hâsılatın yüzde 1’i oranında Hazinece pay 

alınır.  

Bitkisel üretim ve hayvancılık ile sanayi ve tersane yatırımı yapılmak amacıyla tesis 

edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinlerinde bu oran binde bir olarak uygulanır. 

Kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflarca sağlık, eğitim ve 

spor tesisleri yapılması amacıyla tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinleri 

ile vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumları ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişiler 

lehine tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinlerinde hâsılat payı alınmaz. 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile 

28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların 

Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile 

Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek 

karayolları yatırımları için Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde 

tesis edilen irtifak hakları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler 
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üzerinde verilen kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri ile 

hasılat payı alınmaz. 

Gümrük Müsteşarlığı tarafından 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun 

kapsamında gerçekleştirilen veya geçekleştirilecek olan gümrük kapılarının 

modernizasyonu ile gümrük idarelerine ait bina ve alt yapı tesislerine ilişkin yatırımlar 

için Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde tesis edilen irtifak 

hakları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilen 

kullanma izinlerinde irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri ile hasılat payı; özel 

kanunları uyarınca ilgilileri tarafından bedeli ödenmek suretiyle kamulaştırılarak Hazine 

adına tescil edilen veya tapudan terkin edilen taşınmazlar üzerinde ilgilileri lehine tesis 

edilecek irtifak hakları veya verilecek kullanma izinlerinde hasılat payı alınmaz. 

Hazine’nin özel mülkiyetindeki veya Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındaki 

taşınmazlar üzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri (yat çekek yeri hariç) yatırımı 

yapılmak amacıyla lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya adlarına kullanma izni 

verilen yatırımcılar tarafından başvuruda bulunulması hâlinde; sözleşmeden doğan 

irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedellerinin gecikme zamları ile birlikte ödenmesi, 

Bakanlık aleyhine açılmış varsa davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız 

ve şartsız feragat edilmesi ve buna ilişkin belgelerin aslının Bakanlığa ibraz edilmesi 

kaydıyla, sözleşmelerin devri dâhil bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

sözleşmelerinde hasılat payı alınacağına ve oranına ilişkin hüküm bulunsun veya 

bulunmasın bu hükümler yerine toplam yıllık hasılatın binde biri oranında hasılat payı 

alınır ve ayrıca irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli alınmaz. 

Hazine’nin özel mülkiyetindeki veya Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındaki 

taşınmazlar üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri (yat çekek yeri hariç) 

yatırımı yapılmasının talep edilmesi hâlinde, bu taşınmazlar hakkında bir defaya mahsus 

alınacak katılım payı üzerinden artırma ihalesi yapılır. İhale sonucunda en yüksek 

teklifte bulunan yatırımcıdan katılım payı tahsil edilerek irtifak hakkı ve/veya kullanma 

izni sözleşmesi düzenlenir. Bu yatırımcıların toplam yıllık hasılatlarından binde bir 

oranında pay alınır, ancak irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli alınmaz. 
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Hazine’nin özel mülkiyetindeki veya Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındaki 

taşınmazlar üzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri hariç diğer her türlü kıyı yapıları 

yapılmak amacıyla lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen 

yatırımcılar tarafından talep edilmesi hâlinde, asıl alanın ve asıl alanlara ilave verilen 

alanların irtifak hakkı ve/veya kullanma izni sözleşmeleri; bu sözleşmelere göre tahsil 

edilmesi gereken toplam yıllık hasılattan pay alınmasına ilişkin hükümler ile diğer 

hükümler korunarak alınması gereken toplam irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli 

üzerinden; tersane, tekne imal ve çekek yerlerine (yat çekek yerleri hariç) ilişkin olanlar 

ise, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli alınmadan sözleşmelerinde hasılat payı 

alınacağına ve oranına ilişkin hüküm bulunsun veya bulunmasın toplam yıllık hasılattan 

alınacak binde bir oranındaki pay üzerinden tek bir sözleşmeye dönüştürülebilir. 

2001 yılında, bu Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasına göre taksitle ödeme yapılacak 

tutar, belediye mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için elli milyar lira, 

dışındakiler için on milyar lira olarak uygulanır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne veya mazbut vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına 

ait, üzerinde toplu yapılaşma bulunan taşınmazlar, Hazineye ait taşınmazlar ile trampa 

edilebilir. Trampaya ilişkin usul ve esaslar taşınmaz maliki veya idare ve temsil eden 

kamu kurum ve kuruluşunun bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu Bakanlık ile Maliye 

Bakanlığı arasında düzenlenecek protokolle belirlenir; bu belirlemede, trampaya konu 

taşınmazların 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63’üncü maddesinin 

birinci fıkrasına göre hesaplanacak değerlerinin yüzde 20 fazlası esas alınır ve trampa 

kapsamındaki taşınmazlara ilişkin olarak açılmış olan men-i müdahale ve kal davaları 

ile icra takipleri protokolün düzenlenmesi ile trampa işlemleri sonuçlanıncaya kadar 

durur. 

4706 Sayılı Kanunun 5’inci maddesi kapsamında Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, 

büyükşehirlerde öncelikle büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin 

talebinin olmaması halinde ilgili belediyelere, diğer yerlerde ilgili belediyelere bedelsiz 

olarak devredilir. Bu taşınmazların yapı sahiplerine satışı ve genel hükümlere göre 

değerlendirilmesi bu Kanunun 5’inci maddesine göre yapılır. 
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22.9.1969 tarihli ve 6/12421 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Gemi Yapım 

Sanayi Bölgesi olarak tespit edilen İstanbul İli Tuzla İlçesi’ndeki Hazine’nin özel 

mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler 

üzerinde, bu karar uyarınca, tersane ve benzeri tesisler kurmak amacıyla, adlarına kamu 

arazisi tahsis edilerek lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen ve 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili bakanlıkların iznine tâbi işlemleri 

izinsiz olarak gerçekleştiren veya sözleşmelerine aykırı davranan yatırımcılar hakkında 

açılan davalardan; tahsise konu taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi 

değerleri esas alınarak hesaplanan değerin yüzde biri ile dava masraflarını defaten 

ödemeleri, sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri, yatırımcıların 

açtıkları davalardan vazgeçmeleri ve ilgili bakanlıklar ile yeniden sözleşme yapmaları 

kaydıyla vazgeçilir, bu şartların yerine getirilmesi kaydıyla, dava açılması gerekenler 

için ise dava açılmaz ve tahsisleri devam eder. 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

yerler üzerinde tersane amaçlı olarak tesis edilen veya edilecek irtifak hakkına veya 

kullanma iznine dayalı olarak yapılan yapı ve tesislerden, taşınır nitelikli olanlar hariç 

olmak üzere, binalar sözleşmenin sona ermesiyle Hazineye intikal eder. Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Maliye 

Bakanlığı’nca belirlenir (Tanrıvermiş vd. 2011). 

3.5 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adıma Orman 

Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım 

Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 

Kanun ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2’nci maddesi gereğince, 

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman 

alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde 

bulunan köyler halkının yerleştirilmesi ve orman köylülerinin kalkındırılmasının 

desteklenmesi ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu Kanun, 6831 sayılı Kanunun 2. maddesine göre Hazine 

adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler ile Hazineye ait tarım arazileri hakkında 

uygulanacaktır.  
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Orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan 

yerlerden; 2/A alanları, nakline karar verilen Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde 

bulunan köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi için Devlet eliyle ihya 

edilerek bu halka devri ve yararlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’nce 2/B 

alanları, bu Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığı’nın 

tasarrufuna geçer. 6831 Sayılı Kanunun 2’inci maddesi A ve B fıkrası kapsamında 

bulunan taşınmazların tapu kütüklerinde 6831 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile aynı 

maddenin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentlerine göre orman sınırları dışına çıkartıldığı 

yönünde yer alan belirtmeler, ilgisine göre Orman Genel Müdürlüğünün veya Maliye 

Bakanlığının ya da idarenin talebi üzerine tapu idarelerince terkin edilir. 

Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan ve yerinde kalkındırılmaları mümkün 

görülmeyen köyler halkının başvurusu üzerine veya bulundukları yerlerden orman 

rejimi bakımından kaldırılmaları zorunlu bulunan köyler halkının resen 2/A alanlarına, 

bu mümkün olmadığı takdirde diğer yerlere kısmen veya tamamen nakline ve 

yerleştirilmelerine ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 

teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Nakline ve yerleştirilmesine karar 

verilen bu köylerle ilgili iş ve işlemler Orman Genel Müdürlüğü’nce yürütülür. 

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine 

tarım alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerlerden, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulu’nca belirlenen alanlar; baraj 

veya gölet rezervuar alanları ile içme suyu maksatlı barajların mutlak koruma 

alanlarında, askeri yasak bölgelerde, deprem veya erozyon ya da heyelan tehlikesi 

bulunan alanlarda kalmaları sebebiyle bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları 

zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle 

halkının iskânlarının temini için, Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek usul ve esaslara göre 

Orman Genel Müdürlüğü’nce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına 

tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tasarrufuna geçer. Bu 

alanlarda 3402 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin 

ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların 

tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’nce yeteri kadar orman kadastro komisyonu 

görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak 
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uygulanır. Bu fıkra kapsamında yapılacak orman kadastrosu uygulamasındaki 

işlemlerde bu fıkrada belirtilen süreler uygulanır. Bu fıkra kapsamında nakline ve 

yerleştirilmesine karar verilen köyler veya mahallelere ait iskân iş ve işlemleri ilgili 

kamu idaresi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken yürütülür. 

Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen veya bulundukları yerleşim yerlerinden 

kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve 

mahalle halkına ait olan ve bu köy ve mahalle sınırları içerisinde bulunan 

taşınmazlardan kamulaştırılması gerekenler, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre ilgili kamu idaresi tarafından kamulaştırılır. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kamulaştırılan taşınmazlar tapuda Hazine 

adına tescil edilerek Orman Genel Müdürlüğü’nce Devlet ormanı olarak 

ağaçlandırmaya uygun alanlar derhal ağaçlandırılır. Diğer kamu idarelerince 

kamulaştırılan taşınmazlar ise, tapuda kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilir. 

Tescil edilen bu alanlardan ağaçlandırmaya uygun olanlar ağaçlandırılır. Kamulaştırma 

işlemlerine yapılan itirazlar iskânla ilgili yapılan işlemleri durdurmaz. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nca yeni iskân edilecek alanda hak sahiplerine verilecek bina, arsa 

ve arazilerin bedellerinin borçlandırılması ve trampasında kullanılması gereken 

kamulaştırma bedeli; birinci fıkra kapsamında yürütülen iş ve işlemler bakımından 

Orman Genel Müdürlüğü’nce, ikinci fıkra kapsamında yürütülen iş ve işlemler 

bakımından ise ilgili kamu idaresi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili 

hesabına aktarılır. 

Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen veya bulundukları yerleşim yerlerinden 

kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve 

mahalle halkının yerleştirilmesi amacıyla orman sınırları dışına çıkarılarak Hazine adına 

tescil edilip Orman Genel Müdürlüğü’nün tasarrufuna geçen veya Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın tasarrufuna geçen yerlerin; 

İklim, toprak ve diğer arazi özellikleri değerlendirilerek tarımsal faaliyetlere uygun olup 

olmadığı, ıslah ve imar edilerek tarımsal faaliyetlere uygun hale dönüştürülüp 

dönüştürülemeyeceği ile tarım ve tarım dışı amaçlı arazi kullanım planları, arazi ıslahı, 
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imarı ve ihyasına yönelik işlemler ve uygulamalar Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nca, 

Yerleşim planları ve uygulamaları (a) bendinde belirtilen arazi kullanım planları dikkate 

alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır ve onaylanır. 

Onaylanan planlara uygun olarak taşınmazların gerekli tescil işlemleri yaptırılmak üzere 

bu planlar birinci fıkra kapsamına giren alanlar için Orman Genel Müdürlüğüne, ikinci 

fıkra kapsamına giren alanlar için ilgili kamu idaresine gönderilir. Bu taşınmazlar bu 

Kanun kapsamındaki iskân hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına resen tahsis edilmiş sayılır. 

İskân işlemleri bu Kanun ile 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu hükümlerine 

göre yürütülür. Ancak, bu madde kapsamında yapılacak nakil ve yerleştirmelerde, 5543 

sayılı Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bulunan aileler de hak 

sahibi sayılır ve talepleri hâlinde bunlar da iskân edilir. 2/B alanlarından tekrar orman 

olarak değerlendirilmesi Orman Genel Müdürlüğünce teklif edilen yerler, Maliye 

Bakanlığı’nca bu Genel Müdürlüğe tahsis edilir. Bu yerler üzerindeki muhdesat, Orman 

Genel Müdürlüğü’nce 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre kamulaştırılır. 

Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen veya bulundukları yerleşim yerlerinden 

kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve 

mahalle halkının nakledilmesi sonucunda boşaltılan orman içindeki arazi, yapı ve tesis 

yerleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

2/A alanlarından amacı doğrultusunda değerlendirilemeyeceği veya bulundukları 

yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya 

bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının iskânlarının temini için kullanılamayacağı 

anlaşılan yerlerle ilgili bu uygulama, Orman Genel Müdürlüğü tarafından resen iptal 

edilerek bu yerler orman vasfıyla Hazine adına tescil edilir. 

2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş 

mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu 
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taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın 

sahibi olarak gösterilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde 

idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin 

kabul edenler bu Kanuna göre hak sahibi sayılır. 

2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra düzenlenecek güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da 

kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulacak tapu kütüklerinin beyanlar 

hanesine göre; bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya 

üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilecek kişilerden bu taşınmazları satın almak 

için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve 

dava konusu etmeksizin kabul edenler de hak sahibi sayılır. 

Hak sahiplerinden birinci fıkra kapsamında olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren altı ay içinde, ikinci fıkra kapsamında olanlar ise, güncelleme 

listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz 

ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan 

satılmasını isteyebilirler. 

Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 

yetmişidir. Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin Türk Lirası, dışında olan yerler için 

bin Türk Lirası başvuru bedeli alınarak ilgilileri adına emanet hesabına kaydedilir. Hak 

sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı 

ay içinde sonuçlandırılır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen 

güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları kapsamında kalan taşınmazların satış 

işlemleri, 1/5/2010 tarihinden itibaren tespit edilen rayiç bedeller üzerinden yapılır. 

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi 

hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on oranında indirim 

uygulanır ve bu bedeller idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay 

içinde ödenir. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemez ve dava açılamaz. Peşinat 

alınmadan yapılan taksitle satışlarda ise satış bedelinin yüzde onu, yapılan yazılı tebligat 



35 
 

tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en 

fazla dört yılda sekiz eşit taksitte faizsiz olarak ödenir. Taksitli satışlarda kalan miktarı 

karşılayacak tutarda kesin ve taksitlendirmeye uygun süreli banka teminat mektubu 

verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 

Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi hâlinde; 

taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilir. İdare tarafından yapılan taşınmaz 

mülkiyetinin devrini amaçlayan taşınmaz satış sözleşmeleri ile kanuni ipotek 

sözleşmelerinde resmî şekil şartı aranmaz. Hak sahipliği belgesi; hak sahibinin Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarası, imzası, fotoğrafı ve nüfus bilgilerini içerecek şekilde 

idarece düzenlenir. Düzenlenen hak sahipliği belgelerinin idarece yazılı olarak tapu 

idaresine bildirilmesi üzerine, devir ve kanuni ipotek tapu siciline resen tescil edilir. 

İpotek tesis edilerek devredilen taşınmazların üçüncü kişilere satılması hâlinde borcun 

kalan tutarından alıcılar sorumludur. Bu hususta tapu kütüğünde gerekli belirtme yapılır. 

Hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda, hak sahibi 

tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutar hak 

sahibine aynen ve faizsiz olarak iade edilir. 

Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı veya taksitleri 

vadesinde ödememek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin doğrudan satın 

alma hakları düşer. Ancak, taksitli satışlarda, taksit süresinin sonuna kadar ödenmek 

kaydıyla taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına 

gelmez. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen 

oranda gecikme zammı uygulanır. 

Hak sahibi olunmasında kanuni halefiyet, hak sahibinin veya mirasçılarının bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname 

vermeleri hâlinde ise akdi halefiyet hükümleri geçerlidir. Bu fıkraya göre noter 

tarafından düzenlenecek muvafakatnamelerden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar 

Kanunu hükümlerine göre elli Türk Lirası maktu noter harcı alınır. 
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Hak sahibi olmadığı belirlenen başvuru sahiplerine, bu Kanundan yararlanamayacakları 

gerekçeleriyle birlikte bildirilerek başvuru bedeli aynen ve faizsiz olarak iade edilir. Bu 

maddeye göre hak sahiplerine doğrudan satılması gereken taşınmazlardan 

ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen, kamu hizmetlerine 

ayrılan veya bu amaçla kullanılan ya da Maliye Bakanlığı’nca belirlenen taşınmazlar ile 

ilgili idarelerce bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde 

idareye bildirilmesi şartıyla özel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gerekenler ile 

içme ve kullanma suyu havzalarında maksimum su seviyesinden itibaren üç yüz 

metrelik bant içerisinde kalan yerler hak sahiplerine satılmaz. Bu taşınmazların yerine 

istenilmesi hâlinde hak sahiplerine, hak sahibi oldukları taşınmazın rayiç değerine 

eşdeğer öncelikle aynı il sınırları içerisinde bulunan 2/B alanlarındaki taşınmaz, bu 

maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanacak satış bedeli karşılığında doğrudan 

satılabilir. 

Hak sahiplerinden idarenin teklifini kabul etmeyenler doğrudan satış hakkından 

yararlanamazlar, başkaca talepte bulunamazlar, hak ve tazminat talep edemezler ve dava 

açamazlar. Hak sahibi bulunmayan veya doğrudan satın almaya ilişkin hak sahipliği 

kalmayan taşınmazların tapu kütüklerinde yer alan 2/B, kullanıcı ve muhdesat 

belirtmeleri Maliye Bakanlığı’nın talebi üzerine tapu idaresince terkin edilir ve bu 

taşınmazlar Maliye Bakanlığı’nca satış dâhil genel hükümlere göre değerlendirilir. 

Hak sahipliği kalmayan taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla, 4706 sayılı Kanunun 

5’inci maddesinin son fıkrası kapsamında kalanlar hariç olmak üzere, üzerlerinde 

bulunan kişilere ait yapı ve eklentiler; o yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı birim 

fiyatlarından eksik imalat bedelleri ve yıpranma payı düşüldükten sonra kalan bedeli 

ilgililerine ödenmek suretiyle yıktırılır veya bu şekilde belirlenen bedel, taşınmazın 

değerine eklenerek son müracaat tarihinden itibaren üç yıl içinde satılarak satıştan elde 

edilen gelirden yapı ve eklenti sahiplerine ödenir ve idare tarafından yapıların tahliyesi 

sağlandıktan sonra ferağ işlemleri gerçekleştirilir. Bu maddenin üçüncü ve altıncı 

fıkralarında belirtilen süreleri iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2/B alanlarından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kadastro tutanakları 

kesinleşen veya güncelleme listeleri tescil edilen alanlarda bu Kanunun yürürlüğe 
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girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 

kadastro tutanakları kesinleşecek veya güncelleme listeleri tescil edilecek alanlarda ise 

kesinleşme ve tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, proje alanı belirlemek isteyen 2’nci 

maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idareler tarafından bu alanın sınırları 

tespit edilerek, alana ait uydu fotoğrafları, varsa her tür ve ölçekteki plan, parselasyon 

planı, mülkiyet bilgileri, kadastral paftaları ve halihazır haritalarıyla birlikte proje alanı 

sınırı onaylanmak üzere belediyeler tarafından valilikler aracılığıyla, TOKİ tarafından 

doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Bu alanlar, adı geçen Bakanlık 

tarafından talebin intikal tarihinden itibaren otuz gün içerisinde aynen veya 

değiştirilerek onaylanır ya da reddedilir ve teklif sahibi idareye bildirilir. 

Teklif sahibi idare tarafından onay tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde onaylanan 

proje alanı Maliye Bakanlığı’na gönderilerek, proje alanı içinde kalan 2/B alanlarındaki 

taşınmazların devrinin talep edilmesi üzerine, bu taşınmazlardan Maliye Bakanlığı’nca 

uygun görülenler, hak sahipleri ve mevcut hakları da belirtilmek suretiyle emlak vergi 

değeri üzerinden talep sahibi idareye devredilir. Devir bedeli peşin veya bu Kanunda 

belirtilen sürelerde taksitle ödenebilir. Aynı proje alanı için birden fazla teklif olması 

hâlinde, öncelik sıralaması TOKİ, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler olmak üzere 

değerlendirme yapılır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje alanı belirlenmesi hâlinde, üçüncü fıkra 

hükmü dikkate alınmaksızın öncelik Bakanlığındır. Bakanlık tarafından belirlenen ve 

onaylanan proje alanı içerisinde kalan 2/B alanlarındaki taşınmazlar ise, hak sahipleri ve 

mevcut hakları da belirtilmek suretiyle ve bu Kanun amaçlarında kullanılmak üzere adı 

geçen Bakanlığa tahsis edilir ve bu alanlar adı geçen Bakanlık tarafından değerlendirilir. 

Bu fıkra kapsamında kalan taşınmazların bu Kanunda belirtilen satış ve ödeme koşulları 

da dikkate alınarak değerlendirilmesine ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve 

esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nca müştereken belirlenir. 

Proje alanı olarak belirlenen bölgelerdeki her ölçekteki imar planları ve değişiklikleri ile 

bu planlara dayalı olarak yapılacak imar uygulamaları, parselasyon planları, ifraz ve 

tevhit işlemleri proje alanı sahibi idare tarafından yapılır ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nca onaylanır. Proje alanlarında ihdas edilecek taşınmazlar, tapuda devir alan 
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idare adına tescil edilir. Devredilen taşınmazların tapu kütüklerinde bulunan 2/B, 

kullanıcı ve muhdesata ilişkin belirtmeler devir alan idarenin talebi üzerine terkin edilir. 

Devredilen taşınmazlardan imar planları yapılması sonucunda eğitim, sağlık ve benzeri 

resmî tesis alanları için ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince korunması gereken 

taşınmazlar, imar uygulaması sonucunda bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine 

adına tapuya resen tescil edilir ve bu hususta tapu kütüğüne belirtme yapılır. İmar 

uygulamasını müteakip imar planlarında yukarıda sayılan kullanımlara ayrılmayan 

parsellere belirtmeler taşınmaz. 

Devralan idareler devraldıkları taşınmazları; hak sahiplerinin talebi üzerine fiili 

durumuna uygun olarak ifraz edilmek suretiyle müstakil parsel veya paylı olarak, 

üzerinde çok katlı bina bulunan taşınmazlarda ise kat mülkiyeti tesisi suretiyle, bunun 

mümkün olmaması hâlinde paylı olarak hak sahipleri ile bunların kanuni veya bu 

Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış olan akdi haleflerine tabi oldukları 

mevzuatına göre bu Kanunda belirtilen satış ve ödeme koşullarını da dikkate alarak 

rayiç bedel üzerinden doğrudan satabileceği gibi; hak sahipleri taşınmazı doğrudan satın 

almış olsaydı Hazineye ödeyeceği bedeli devralan idarelere ödemeyi kabul etmesi 

hâlinde, taşınmaz kendisine ait kabul edilerek hakları karşılanmak kaydıyla devir alan 

idareler kendi projelerinde ve mevzuatlarına göre değerlendirebilir. Üzerinde yapı ve 

eklentileri bulunan proje alanında kalan taşınmazların üzerindeki yapılar için; o yıla ait 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı birim fiyatlarından eksik imalat bedeli ve yıpranma 

payı düşüldükten sonra kalan bedel ödenir ya da bu bedel, devralan idareler tarafından 

gerçekleştirilen projeler kapsamında hak sahiplerine verilecek taşınmazların bedelinden 

mahsup edilir. Bu durumda hak sahipleri, bu hakların dışında taşınmazların doğrudan 

satış hakkından yararlanamazlar. 

Kanun hükümlerine göre taşınmazların hak sahiplerine doğrudan satılması, ilgililerine 

devredilmesi veya iade edilmesi ve bu taşınmazların tapu kütüklerindeki 2/B, kullanıcı 

ve muhdesat belirtmelerinin kaldırılması; bu taşınmazların üzerlerindeki imar 

mevzuatına aykırı yapılar bakımından kazanılmış hak oluşturmaz. Fiili durumuna uygun 

olarak ifraz edilerek müstakil parsel olarak satılması mümkün olmayan taşınmazlar 

paylı olarak, üzerinde çok katlı bina bulunan taşınmazlar ise kat mülkiyeti tesisi 

suretiyle, bunun mümkün olmaması hâlinde paylı olarak satılabilir. Kanun 
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kapsamındaki taşınmazlardan hak sahiplerine satılmaması, ilgililerine devredilmemesi 

veya iade edilmemesi gerektiği halde bu tasarruflara konu edilenlerden; satılanların satış 

bedeli kanuni faiziyle iade edilir, devir ve iade edilenler ise bedelsiz olarak geri alınır. 

Hak sahibi bulunmayan taşınmazlar ile bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılmak 

üzere hak sahipleri veya ilgilileri tarafından süresi içerisinde başvuruda bulunulmaması 

veya başvuruda bulunulmasına rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ya da 

gerekli şartları sağlayamaması sebebiyle doğrudan satılamamaları veya iade 

edilmemeleri sebepleriyle haklarında işlem yapılamayan taşınmazların tapu 

kütüklerinde yer alan 2/B, kullanıcı ve muhdesat belirtmeleri Maliye Bakanlığı’nın 

talebi üzerine tapu idaresince terkin edilir ve bu taşınmazlar Maliye Bakanlığı’nca genel 

hükümlere göre değerlendirilir. Bu yerlerden kamu hizmetlerinde kullanılanlar, kamu 

idarelerinin ihtiyaçları için gerekli olanlar ve özel kanunları gereğince ilgili idarelere 

tahsisi gerekenler Maliye Bakanlığı’nca tahsis edilir. 

Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine doğrudan satılan, tapu kayıtları geçerli kabul 

edilerek devredilen ve iade edilen taşınmazların tapu kütüklerindeki 6831 sayılı 

Kanunun 2’nci ve 2/B maddesine tabi olduğu yönünde konulmuş belirtmeler, Maliye 

Bakanlığının talebi üzerine tapu idaresince terkin edilir. Bu taşınmazlardan ecrimisil 

alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl 

için tahsil edilen ecrimisil bedeli satış bedelinden mahsup edilir, bu bedelden fazlası 

iade edilmez. 

Maki tefrik komisyonlarınca makilik alan olarak tespit edilmesine rağmen, orman 

kadastro komisyonlarınca orman sayılarak Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan 

taşınmazların tapu kütüklerinde bulunan 2/B belirtmeleri, Maliye Bakanlığı’nın talebi 

üzerine tapu idarelerince terkin edilir. Bu taşınmazlar hakkında da bu Kanun hükümleri 

uygulanır. 

Kanun kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin değerlendirme ve tasarruf işlemleri, özel 

kanunları gereğince ilgili idarelerden görüş alınmaksızın yapılır. Yapılacak işlemler 

sırasında, 2/B alanlarında ve bitişiğindeki kadastro parsellerinde 3402 sayılı Kanunun 
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Ek 4. maddesinde belirtilen hatanın tespiti hâlinde Maliye Bakanlığı’nın talebi ile anılan 

madde esaslarına göre düzeltilir. 

6831 Sayılı Kanuna göre kesinleşmiş ve tapuya tescil edilmiş orman haritalarında 

düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespiti hâlinde, orman 

işletme müdürlüğünce görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman 

mühendisi ile kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol mühendisi veya 

mühendisin iştirak ettirildiği, 3402 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre oluşturulacak 

kadastro ekibince orman sınır nokta ve hatları orman kadastro tutanakları esas alınmak 

suretiyle zemine aplike edilir. Tespit edilen uyumsuzluk yukarıda oluşturulan kadastro 

ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir. Çalışma sonucunda bir zabıt düzenlenir 

ve bu zabıt ekip görevlileri ile orman ve kadastro mühendisleri tarafından birlikte 

imzalanır. Düzeltme işlemi 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre yapılacak askı 

ilanı ile kesinleşir. 

2/B alanlarından imar planı kapsamında kalan ve kadastro veya güncelleme çalışması 

yapılmayan yerlerde 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre kadastro ve 

güncelleme çalışmaları yapılır. Bu yerler de, bu Kanun hükümlerine göre 

değerlendirilir. 

15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 10’uncu maddesi uyarınca orman 

sınırları dışına çıkarılan alanlar ile bu alanlardan anılan Kanun hükümlerine göre 

değerlendirilemeyen alanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Hak sahipliğine esas tarihin tespiti konusunda tereddüt olması hâlinde hak sahipliği, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bildirilen bilgi ve belgelere göre, bunun 

mümkün olmaması hâlinde başvuru sahipleri tarafından ibraz edilen belgelere göre 

idarece belirlenir. 

Kadastro müdürlüklerince 2/B alanları hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra düzenlenecek güncelleme listelerinde ve kadastro tutanaklarında; bu alanların fiili 

kullanım durumları, varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu, bu 
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yerlerin ve üzerlerindeki muhdesatın 31/12/2011 tarihinden önce olmak üzere ne 

zamandan beri kim veya kimler tarafından kullanıldığı gösterilir ve bunlar tescil 

edildikleri veya kesinleştikleri tarihten itibaren en geç bir ay içinde idareye gönderilir. 

Kanun kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak 2/B alanlarında kalan 

taşınmazlardan tek parselde birden fazla hak sahibinin olması ve bu hak sahiplerine 

satılacak arazinin ifrazı hâlinde yüzölçümünün 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen bölünemez büyüklüğün altına 

düşmesi hâlinde; bu araziler, 5403 sayılı Kanunda belirtilen bölünemez büyüklüğün 

altına düşmemek kaydıyla, diğer hak sahiplerinin yazılı olarak muvafakat vermesi 

durumunda talep eden hak sahiplerine satılabilir. 

31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman vasfını kaybetmesine 

rağmen, askeri yasak bölgelerde kalması ve 6831 sayılı Kanunun 17’nci maddesi 

uyarınca ilgili kamu kurumu adına izin verilmesi veya lehine irtifak hakkı tesis edilmesi 

ve muhafaza ormanı olması nedeniyle, 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla 

değişik 2’nci maddesinin (B) bendi uygulaması ile orman sınırı dışına çıkartılma işlemi 

yapılamayan yerlerin orman kadastrosu ve 6831 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (B) 

bendi uygulaması en geç altı ay içerisinde tamamlanır (Ökcün 1981). Bu alanlarda 6831 

sayılı Kanunun 2’nci maddesinin dördüncü fıkrasının izin veya irtifak hakkı tesis edilen 

yerlerde orman kadastrosu yapılmayacağına ve ormanlık alanın sınırlarında daraltma 

yapılamayacağına dair hükmü uygulanmaz. Bu yerlerin 31/12/2011 tarihinden önce 

kullanıcısı veya üzerlerindeki muhdesatın sahibi olduğu tespit edilen kişiler de bu 

Kanuna göre hak sahibi sayılır ve bu kişilerin bu Kanuna göre belirlenecek rayiç bedeli 

ödemeyi kabul etmeleri hâlinde, kullandıkları taşınmazın rayiç değerine eşdeğer 

öncelikle aynı il sınırları içerisinde bulunan 2/B alanlarındaki taşınmaz, bu Kanunun 

6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre hesaplanacak satış bedeli karşılığında 

doğrudan satılabilir. 

Hazineye ait tarım arazilerinin; 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal 

amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı 

süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece 

belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 



42 
 

itibaren iki yıl içerisinde bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için 

idareye başvuran ve idarece bu maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satış 

bedelini itiraz etmeksizin kabul edenler bu maddeye göre hak sahibi sayılır. Bu madde 

kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım arazilerinin satış 

bedeli rayiç bedelin yüzde yetmişidir. Bu tarım arazilerinin satışında da, bu Kanunda 

belirtilen satış ve ödeme şartları uygulanır. 

Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılanlar, belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde bulunan yerler, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olmakla 

birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kullanıma 

ayrılmış alanlar, denizlerde kıyı kenar çizgisine beş bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı 

kenar çizgisine beş yüz metreden az mesafede bulunan alanlar ile içme suyu amaçlı 

barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kalan yerler, satış tarihi 

itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılacak yerler, özel kanunları kapsamında kalan ve 

özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gerekenler ile diğer sebeplerle satılamayacağı 

Maliye Bakanlığınca belirlenecek Hazineye ait tarım arazileri bu madde kapsamında 

hak sahiplerine satılmaz. Hazineye ait tarım arazilerinden kadastrosu yapılmayan yerler 

kadastrosu yapıldıktan, tescil harici olanlar ise Hazine adına tapuya tescil edildikten 

sonra bu maddeye göre değerlendirilir. 

Hazine’ye ait tarım arazilerinden mülga 28/6/1966 tarihli ve 766 sayılı Tapulama 

Kanununun 37’nci maddesi gereğince tapu kütüklerine şerh veya belirtme konulan ve 

3402 sayılı Kanunun 46’ncı maddesine göre ilgililerince talep ve dava edilmemiş 

olanlar ile davaları devam edenlerden davasından vazgeçilenler, şerh veya belirtme 

lehtarları veya bunların kanuni mirasçılarından birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 

başvuranlara doğrudan satılabilir. Süresi içerisinde satın alınma talebinde bulunulmayan 

taşınmazların tapu kütüklerindeki şerhler ve belirtmeler, idarenin talebi üzerine tapu 

idarelerince terkin edilir ve bu araziler genel hükümlere göre değerlendirilir. 

Yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları 

düşer. Bu madde kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım 

arazilerinden tek parselde birden fazla hak sahibinin olması ve bu hak sahiplerine 

satılacak arazinin ifrazı hâlinde yüzölçümünün 5403 sayılı Kanunda belirtilen 
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bölünemez büyüklüğün altına düşmesi hâlinde; bu araziler, 5403 sayılı Kanunda 

belirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmemek kaydıyla, diğer hak sahiplerinin 

yazılı olarak muvafakat vermesi durumunda talep eden hak sahiplerine satılabilir. 

Madde hükümlerine göre hak sahiplerine satılan taşınmazlardan ecrimisil alınmaz, 

tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil 

edilen ecrimisil ve kira bedelleri satış bedelinden mahsup edilir, bu bedelden fazlası 

iade edilmez. Bu maddeye göre yapılacak satış işlemleri idarece, başvuru tarihinden 

itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. 

2/B alanlarında kalan tarım arazilerinin satışında bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Denizli İli, Beyağaç ve Kale İlçeleri sınırları içerisinde bulunan ve 3 Mart 1340 (1924) 

tarihli ve 431 sayılı Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti 

Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun hükümleri gereğince millete (Hazineye) 

intikal eden taşınmazlardan olmamasına ve 16/2/1995 tarihli ve 4071 sayılı 3 Mart 1340 

(1924) tarihli ve 431 sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının 

Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun kapsamına girmemesine rağmen, yapılan kadastro 

çalışmalarında 431 sayılı Kanuna göre Hazineye intikal eden taşınmazlardan olduğu 

zannedilerek sehven 4071 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi gereğince, 3402 

sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen zilyetlik şartlarını taşıdıkları gerekçesiyle 

zilyet olarak isimleri kadastro tutanağında belirtilerek Hazine adına tespit ve tescil 

edilen ve tapu kütüklerine zilyetlik veya 4071 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) 

bendi kapsamında olduğu yönünde şerhler veya belirtmeler konulan taşınmazların tapu 

kütüklerindeki şerhler veya belirtmeler tapu idaresince resen terkin edilir. Bu 

taşınmazların tapu kütüklerinde yer alan şerhlerin veya belirtmelerin terkini amacıyla 

Hazinece açılan davalardan vazgeçilir, dava açılması gerekenler hakkında dava açılmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu taşınmazların tapu 

kütüklerinde lehine şerh veya belirtme konulmuş olan kişiler veya kanuni mirasçıları 

tarafından bu taşınmazların satın alınması için idareye müracaat edilmesi hâlinde, bu 

taşınmazlar emlak vergi değeri üzerinden ve bu Kanunda belirtilen ödeme ve taksit 

koşullarıyla kendilerine doğrudan satılır (Yıldırım 1996). 



44 
 

Maddenin onuncu fıkrası kapsamında kalan taşınmazlar hakkında anılan fıkrada 

belirtilen şekilde işlem yapılması hâlinde, bu taşınmazların tapu kütüklerinde yer alan 

şerhlerin veya belirtmelerin terkini amacıyla Hazine tarafından kişiler aleyhine açılan 

davalarda mahkemelerce verilecek kararlarda yargılama giderlerinin tarafların 

üzerlerine bırakılmasına karar verilir ve Hazine lehine vekalet ücretine hükmedilmez, 

verilmiş olan kararlardan henüz infaz edilmeyenlerle Hazine lehine hüküm altına alınan 

bu alacaklar tahsil edilmez. 

Mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait olan, hâlihazırda gerçek kişiler 

tarafından kullanılan Konya ili, Sarayönü ilçesi, Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

ile Adana ili, Ceyhan ilçesi, Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü uhdesinde bulunan 

ve işletme bütünlüğünü bozmayan arazilerin kullanıcıları tarafından; bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde adı geçen Genel Müdürlüğe 

başvurulması ve geriye dönük beş yıllık ecrimisil bedelinin ödenmesi kaydıyla, bu 

araziler anılan Genel Müdürlük tarafından belirlenen rayiç bedelin yüzde yetmişi 

üzerinden ve bu Kanunda belirtilen satış ve ödeme şartlarıyla kullanıcılarına doğrudan 

satılır. Birden fazla kullanıcısı bulunan ve bu maddeye göre kullanıcılarına doğrudan 

satılacak olan arazilerin ifrazı hâlinde yüzölçümünün 5403 sayılı Kanunda belirtilen 

bölünemez büyüklüğün altına düşmesi durumunda, bu araziler; 5403 sayılı Kanunda 

belirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmemek kaydıyla, diğer kullanıcıların yazılı 

olarak muvafakat vermesi durumunda talep eden kullanıcılarına doğrudan satılabilir. 

Bu Kanunun uygulaması sonucu 2012 yılında gerçekleşen gelirler, 10 uncu madde ve 

bu madde kapsamında belirlenen oranlar dâhilinde genel bütçenin (B) işaretli cetveline 

gelir ve özel gelir kaydedilir. Genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir kaydedilen 

tutarlar karşılığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine afet riski altındaki alanların 

dönüştürülmesinde kullanılmak üzere özel ödenek kaydetmeye Çevre ve Şehircilik 

Bakanı; gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığı ise 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası 

kapsamında Orman Genel Müdürlüğü bütçesine Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek 

üzere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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4. KAMU ARAZİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAKLAŞIMLARINDA 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ 

4.1 TCDD’nin Kuruluş ve Yapısı 

1856 yılında bir İngiliz firmasına verilen imtiyazla kurulan ve 1866 yılında ilk 

işletmesine başlayan kuruluş, 24.05.1924 tarihinde çıkarılan 506 sayılı Kanunla mevcut 

demiryolu hatları millileştirilerek “Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyeti 

Umumiyesi” namı ile kurulmuştur. Daha sonra demiryollarının işletilmesi ve yapım 

işlerini tek çatı altında toplamak için 31.05.1927 tarihinde 1042 sayılı kanunla “Devlet 

Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” adını almıştır. 1953 yılına kadar katma 

bütçeli olarak idare edilmiş, 29.07.1953 tarihinden itibaren 6186 Sayılı Kanun’la 

“Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi” (TCDD) adı altında kamu iktisadi 

devlet teşekkülü haline getirilmiştir. Son olarak uygulamaya konulan 233 sayılı KHK ile 

“Kamu İktisadi Kuruluşu” hüviyetini almıştır. (Anonim1984) 

TCDD’nin hükümet düzeyindeki gözetimi, koordinasyonu ve ilişkileri Ulaştırma 

Bakanlığınca yürütülmektedir.  Başkanı Genel Müdür olmak üzere, başkan ve 5 üyeden 

meydana gelen Yönetim Kurulu ile Genel Müdür ve beş Genel Müdür Yardımcısı’ndan 

oluşan yürütme organı tarafından sevk ve idare edilmektedir.  

4.1.1 Organizasyon yapısı 

Kuruluş, Genel Müdürlük bünyesinde 19 İhtisas Dairesi, Genel Müdür’e doğrudan bağlı 

birimler ve 7 merkezde kurulu olan Bölge Müdürlükleri şeklinde örgütlenmiştir 

(Çizelge 1). Genel Müdürlük bünyesinde farklı ihtisas dairelerinin görev ve yetkileri 

açık biçimde ana statü ve ikincil mevzuat ile düzenlenmiştir. Taşınmaz yönetimi 

konusunda Genel Müdürlüğün Emlak İnşaat Dairesi Başkanlığı doğrudan yetkili 

olmakla birlikte Mali İşler, Etüd ve Projeler, Hukuk Müşavirliği gibi birimlerin de 

taşınmaz ile ilgili iş ve işlemleri yaptıkları görülmektedir.  
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Çizelge 4.1 TCDD Kuruluşu Birimleri 

Genel Müdürlükteki 19 İhtisas Dairesi 

No Daire Adı Dairenin Görevi 
1 Yol Dairesi Başkanlığı Mevcut şebekemizde bulunan tüm yol ile ilgili alt ve üst 

yapıdan sorumlu birim. 

2 Cer Dairesi Başkanlığı TCDD bünyesinde bulunan tüm çeken ve çekilen araçlardan 

(lokomotif ve vagonlar) sorumlu birim. 

3 Yolcu Dairesi Başkanlığı* Yolcu taşımalarından sorumlu birim. 

4 Mali İşler Dairesi Başkanlığı TCDD mali işlerinden sorumlu birim. 

5 Yük Dairesi Başkanlığı* Yük taşımalarından sorumlu birim. 

6 Sağlık Dairesi Başkanlığı TCDD sağlık işleri ile ilgili birim. 

7 Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı TCDD uluslararası ilişkilerinden sorumlu birim. 

8 İnsan Kaynakları Dairesi 

Başkanlığı 

TCDD personeli ile ilgili birim. 

9 Malzeme Dairesi Başkanlığı TCDD birimlerinin ihtiyacı olan malzemelerin temininden 

sorumlu birim. 

10 Limanlar Dairesi Başkanlığı Limanlarımızdan sorumlu birim. 

11 İnşaat Dairesi Başkanlığı* TCDD inşaat işleri ile ilgili birim. 

12 APK Dairesi Başkanlığı TCDD ARGE Planlama ve Koordinasyondan sorumlu birimi. 

13 Eğitim ve Öğretim Dairesi 

Başkanlığı 

TCDD tarafından yapılan eğitimlerden sorumlu birim. 

14 Fabrikalar Dairesi Başkanlığı TCDD bağlı fabrikalarımızdan ve yeni teşekküller 

kurulmasından sorumlu birim. 

15 Tesisler Dairesi Başkanlığı TCDD elektrifikasyon, sinyalizasyon ve iletişimden sorumlu 

birim 

16 Trafik Dairesi Başkanlığı Tren trafiğinden sorumlu birim. 

17 Emlak İnşaat  Dairesi Başkanlığı* TCDD bulunan taşınmazlardan sorumlu birim. 

18 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı TCDD bilgi işlem ağından ve işletmesinden sorumlu birim. 

19 Pazarlama Dairesi Başkanlığı TCDD pazarlama faaliyetlerinden sorumlu birim. 

Genel Müdür’e Doğrudan Bağlı Birimler 

19 Hukuk Müşavirliği Hukuk işlerinden sorumlu birim 

20 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 

Tanıtım ve medya işlerinden sorumlu birim 

21 Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftişten sorumlu birim 

22 Yönetim Kurulu Müdürlüğü Yönetim Kurulu faaliyetlerini koordine eden birim 

23 Savunma Sekreterliği Savunma hizmetlerinden sorumlu birim 

24 Koruma Güvenlik Amirliği Güvenlikten sorumlu birim 

25 Enformasyon Müdürlüğü Bilgi toplamadan sorumlu birim 

Taşradaki 7 Merkezde Bulunan Bölge Müdürlükleri 

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa 

2. Bölge Müdürlüğü Ankara 

3. Bölge Müdürlüğü İzmir 

4. Bölge Müdürlüğü Sivas 

5. Bölge Müdürlüğü Malatya 

6. Bölge Müdürlüğü Adana 

7. Bölge Müdürlüğü Afyon 
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4.1.2 Bölge müdürlükleri 

Toplam 7 bölgede bulunan Bölge Müdürlükleri doğrudan TCDD Genel Müdürlüğü’ne 

bağlı olarak çalışmakta ve halka yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesi bu bölgelerde 

bulunan TCDD kuruluşları ve çalışanları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bölgelerin 

çalışma prensipleri de Genel Müdürlükte faaliyet gösteren örgüt şemasındaki uygulayıcı 

birimlerin taşra yapılanması ile oluşturulan müdürlüklerin oluşturduğu ve Bölge 

Müdürü başkanlığında yapılanan uygulayıcı birimlerdir (Anonim 2000, Anonim 2002).  

4.1.3 Bağlı ortaklıklar 

TCDD Genel Müdürlüğü’nün demiryolu endüstrisinde faaliyet gösteren üç bağlı 

ortaklığı bulunmaktadır. İdarenin bağlı ortaklıkları aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 TÜLOMSAŞ - (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi, Eskişehir) - Lisans Lokomotif 

üretimi yapılmaktadır.  

 TÜVASAŞ - ( Türkiye Vagon Sanayi, Adapazarı ) - Yolcu vagon üretimi 

yapılmaktadır.  

 TÜDEMSAŞ - ( Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi, Sivas) - Yük vagonları 

üretimi yapılmaktadır.  

İdarenin mülkiyet ve yönetiminde bulunan limanlara yönelik farklı işletme modelleri 

geliştirilmektedir. TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı olan ve işletmesi TCDD tarafından 

yapılan limanlar ise; Haydarpaşa Limanı, İzmir Limanı, Samsun Limanı, İskenderun 

Limanı, Bandırma Limanı ve Derince Limanı’dır. Limanların bir kısmında özelleşme 

idaresi başkanlığı kontrolünde uzun süreli kullanım haklarının devri işlemleri 

yürütülmektedir.  
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4.2 TCDD Genel Müdürlüğü’nün Görevleri 

TCDD Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yasası ve ana statü ile belirlenmiş temel görevleri 

aşağıdaki gibidir: 

 Devletçe kendisine verilen demiryolları, liman, rıhtım ve iskeleleri işletmek, 

genişletmek ve yenilemek,  

 Kanun, tüzük, yönetmelikler ile kalkınma ve yıllık programlar çerçevesinde bağlı 

ortaklarını ve iştiraklerini yönlendirmek ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,  

 Tamamlayıcı işler olarak gerektiğinde; Demiryolları taşımacılığını tamamlayıcı 

nitelikteki, feribot dâhil her türlü deniz ve kara taşıma işlerini yapmak,  

 Çeken ve çekilen araç ve gereçler ile benzerlerini yapmak ve yaptırmak; görevlerinin 

gerektirdiği ambar, antrepo, depo ve benzeri tesisler ile yolcu ihtiyaçları için gerekli 

tesisleri kurup işletmek,  

 Yurtiçinde ve dışında yapılmakta ve yapılacak olan, demiryolu inşaatlarını yalnız 

başına veya ortaklık halinde üstlenmek,  

 Faaliyet konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak.  

 

4.3 Tarihsel Süreç İçerisinde Demiryolu 

İdarenin temelleri 1856 yılında temelleri atılmış olup, aradan geçen 155 yıllık dönem 

boyunca birçok taşınmazın farklı yöntemlerle edinimi zorunlu olmuştur. Belirtilen 

dönem boyunca mülkiyet ve yönetim biçiminde çeşitli değişiklikler olmakla birlikte 

bugün itibari ile 315.000.000,00 m
2
 yüzölçümü olan taşınmaz varlığına sahip ve 2003 

yılından itibaren her geçen gün artış yönünde bir eğilimle taşınmaz dökümlerindeki 

kayıt sayıları artış göstermiştir. İdarenin mevcut taşınmaz varlığının edinim biçimlerine 

de uygun olarak işletmecilik fazlası olanlar, ticari veya yatırım amaçlı olanlar ile işletme 

faaliyetleri için gerekli olanlar biçiminde sınıflandırılması zorunlu olmuştur. (Anonim 

1928) 
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Kuruluş işletmecilik fazlası taşınmazlarını satış, kiralama, yapımlı kiralama ve arsa payı 

karşılığı inşaat yöntemleri ile değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerin amacı 

taşınmazlarımızın korunması ve işletmecilik fazlası taşınmazların ülke ekonomisine 

katkısı ile TCDD’ye en etkin şekilde girdi sağlamaktır. Bu amaçla; 

5335 Sayılı Kanunun 32’inci maddesinde “(5793 Sayılı Kanunun 43’üncü maddesi ile 

değiştirilmiş) aşağıdaki düzenleme yapılmıştır:  

“Madde 32-(Değişik birinci fıkra: 24/7/2008-5793/43 md.) Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlardan 

yatırım planları, işletmecilik esasları ve bu konuda oluşturulacak komisyonun teknik 

değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik fazlası taşınmazların belirlenmesine ve bu 

taşınmazların satışına karar verilmesine TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir.  

İmar planında TCDD alanı veya TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar ancak 

imar planı değişikliği yapılarak satışa konu edilebilir. 

 Satış bedelleri TCDD tarafından yeni demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının 

bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi ile demiryolu araçlarının temininde kullanılır. 

Bu taşınmazların satışına ilişkin iş ve işlemler TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilir. Bu satışlarda 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (c) 

alt bendinde sayılan ihale usullerinden biri uygulanır. Bu ihalelerde hangi usulün 

uygulanacağına, taşınmazın niteliği ve değer tespit sonuçları dikkate alınarak TCDD 

Yönetim Kurulunca karar verilir.” denilmektedir. Bu yasanın ilgili maddesinde 

belirtilen hususlar doğrultusunda çalışmalar yapılarak TCDD’ye kaynak teminine 

gidilebilmektedir” 

Anılan düzenleme çerçevesinde TCDD Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 

19/10/2006 tarih ve 21/176 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 09/11/2006 tarihli ve 26341 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazların Satışı ve 
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Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik hazırlanmış ve hazırlanan yönetmelik ile 

İdarenin mülkiyetindeki taşınmazların satışı, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya 

arsa payı karşılığı inşaat yaptırılması veya kiralama modelleriyle değerlendirilmesi, 

planlanması ile satışı ve değerlendirilmesi yapılacak taşınmazların belirlenmesi, rayiç 

bedelin tespiti, ilan, reklam, proje, kontrollük, danışmanlık veya pazarlama gibi 

konularda hizmet satın alınması işlemleri ve ihale ile ilgili usul ve esaslar 

düzenlenmiştir.  

Yönetmelik; satış veya devir bedelleri yeni demiryolu inşaatı veya mevcut 

demiryollarının bakım ve onarımı ile iyileştirilmesinde kullanılmak üzere TCDD Genel 

Müdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan işletmecilik fazlası taşınmazların satışını veya 

devrini, satışı ve değerlendirilmesi uygun görülen taşınmazlara ilişkin hizmet alımı ile 

diğer taşınmazların intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat 

yaptırılması veya kiralama modelleriyle değerlendirilmesini kapsar. Bu temel unsurlar 

doğrultusunda TCDD taşınmazları değerlendirilmeye başlanılmıştır. Ancak uygulamada 

yaşanan birtakım sorunlar neticesinde Danıştay 13. Dairesinin 07.12.2007 tarih ve 

2007/5183 sayılı kararı ile bu yönetmeliğin (işlerliği) yürütmesi durdurulmuştur 

(Anonim 2006). 

TCDD’nin atıl taşınmazlarının kiralama işlemlerinde; açık-kapalı taşınmaz kiralaması, 

açık ve kapalı yapımlı kiralama, arsa payı karşılığı inşaat modeline göre kiralama 

yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak yeni hazırlanan son yönetmelikte yapımlı 

kiralamalar yerine uzun süreli kiralamalar ibaresi kullanılarak bu tür kiralamalar tek 

başlık altında toplanmaya çalışılmıştır. Bu kiralama yöntemlerinden şu ana kadar açık 

ve kapalı alanlar kısa süreli 1 yıllık, uzun süreli 20 yıla kadar ihale yoluyla Taşınmaz 

Mallar İhale Yönetmeliği çerçevesinde ve Borçlar Kanunun kapalı olmayan alanların 

kiralaması hükümleriyle 6570 Sayılı Kanun, kapalı gayrimenkullerin kiralanması 

hükümleri çerçevesinde kamu, kurum ve kuruluşlarına ihalesiz kiralamalar, üçüncü 

şahıslara da ihaleli kiralamalar yapılmaktadır. Ancak yeni kira yönetmeliğinde uzun 

süreli kiralamaların 15 yıla kadar indirildiği görülmektedir. Yeni Yönetmelikte 59’uncu 

maddede “Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi, iştiraklere yapılan kiralamalarda 

kırk dokuz, diğerlerinde yirmi dokuz yıldan çok olamaz. Kiraya verilecek taşınmazın 

kira süresi; kiralanacak taşınmazın niteliğine, kullanım şekline, bakım onarımı, tadilat, 
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restorasyon ve yeni yatırım gerektirip gerektirmediği hususları göz önünde 

bulundurulmak suretiyle belirlenir. Uzun süreli ve yatırımı gerektiren kiralamalarda 

mücbir sebepler ile kiracı ve idareden kaynaklanmayan sebepler hariç işletme öncesi ve 

işletme süresi şartnamesinde belirtilir. İşletme öncesi süreçler kiracının idareye vereceği 

iş programında belirtilir” ibaresi ile iştirak ve özellik arz eden kiralama işlemi için süre 

sınırlaması belirtilmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların TCDD ihtiyaç dışı kalmış atıl 

durumdaki taşınmazlara yönelik kiralama talepleri bölgelerdeki Kira ve Değerlendirme 

Komisyonları tarafından karara bağlanmakta, uygun görülenler, onay alınmak üzere 

Genel Müdürlüğün Emlak ve İnşaat Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Gelen 

talepler Genel Müdürlükte ilgili Daire Başkanlığınca incelendikten ve diğer dairelerin 

görüşleri de alındıktan sonra onaylanarak tekrar bölgelere gönderilmektedir.  

Kiralama ihaleleri bölgelerde yapılmaktadır. Ancak, 1 yıldan fazla süreli kiralama 

yapılan ihalelerin sonuçları onaylamak üzere Emlak ve İnşaat Daire Başkanlığına 

gönderilmekte, burada onay verildiği takdirde yeniden bölgelere gönderilerek 

sözleşmeye bağlanmaktadır. 

Son zamanlarda taşınmazların daha rantabl (getirimli) kullanılması amacıyla geliştirmiş 

olduğu kiralama yöntemlerinden biri olan yapımlı kiralamaya ağırlık verilmektedir. Bu 

doğrultuda 2005 yılında 5335 Sayılı Kanun çerçevesinde mevcut taşınmazlardan ihtiyaç 

fazlası olanların tespiti ve planlama çalışması yapılarak değerinin yükseltilmesi ve 

böylece yapımlı kiralama ile arsa payı karşılığı inşaat yapılması gibi modellerle 

değerlendirme ve açık arttırma ile satış gibi yöntemler kullanılmıştır. Bu kapsamda 

yapılan çalışmalara örnek olarak Afyon Vagon Travers Fabrikası’nın durumu 

gösterilebilir. Mayıs 2005’te Afyon Vagon Fabrikası’nın kadastral parsel durumunda 

iken, rayiç bedeli, Sermaye Piyasası Kurulundan lisans alımış değerleme firması 

tarafından 49 trilyon lira olarak tespit edilmiş, ancak imar planı yapıldıktan sonra ise 

yine aynı firma tarafından Ekim 2005’te yeniden değer tespiti yapılarak söz konusu 

taşınmazın değerinin 91 trilyon TL’na yükseldiği ortaya konulmuştur.  
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Çankırı’da yeni inşa edilen makas fabrikası da buna benzer bir yöntemle protokol 

kapsamında 49 yıl taşınmaz kullanımı kira bedeli yaklaşık 3.000.000 TL karşılığında 

TCDD Genel Müdürlüğünün hissedar olduğu ortaklık kurulmuştur. Buna benzer 

çalışmalar ülke çapında ortak fabrika tesisi oluşturmak için de sürdürülmektedir. 

Bunlara ilave olarak Haydarpaşa Limanı’na ait taşınmazlarla ilgili yasal düzenlemeler 

yapılarak taşınmazlar hakkındaki tasarruflar yasa ile belirlenmiştir. Konuyla ilgili; 

5234 Sayılı Kanunun geçici 5’inci maddesi ile aşağıdaki düzenleme yapılmıştır:   

“Mülkiyeti Hazineye ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selimiye ve İhsaniye 

mahallelerinde bulunan ve Haydarpaşa Limanı olarak kullanılan taşınmazları, 

üzerindeki muhdesatı ile birlikte ödenmiş sermayesine ilave edilmek üzere, Ulaştırma 

Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir”. 

Özellikle taşınmazlarla ilgili olarak imar mevzuatındaki kısıtlamalar ile plân ve 

parselasyon işlemlerindeki askı, ilân ve itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlere tâbi 

olmaksızın, her ölçekteki imar plânını yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye, re’sen 

onaylamaya ve her türlü ruhsatı vermeye (mülga) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

yetkilidir. Plân hazırlama ve onaylama işlemleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 

uygun görülen birimince, ruhsat ve plân uygulama işlemleri ise Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı il teşkilatınca yerine getirilir. Kesinleşen plânlar ilgili belediyelere tebliğ 

edilir. Bu plânların uygulanması zorunludur. 

5234 Sayılı Kanunun geçici 5’inci maddesine göre birinci fıkrasının uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları, ikinci fıkrasının 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

yetkilidir. Diğer yandan bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik 

yapılmasına dair kanun ile aşağıda belirtilen kamu mallarının özelleştirilmesi ile 

TCDD’ye kaynak aktarmaları sağlanmıştır. 

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 
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“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) limanlarından elde edilen gelirlerden 

Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarında tutulan tutarlar, bu birim 

tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen 

tutarların yüzde 60’ını karayolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, 

karayolu bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde 

40’ını ise demiryolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demiryolu bakımı, 

onarımı ve demiryolu araçlarının alımı ve diğer ihtiyaçlarda kullanmak amacıyla 

TCDD’ye sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine 

ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra TCDD’ye ait limanların 

özelleştirilmesinden elde edilecek gelirlerin tamamı ise tahsilini izleyen on beş gün 

içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca Ulaştırma Bakanlığı merkez ödemelerini 

yapan muhasebe birimi hesaplarına aktarılır. Aktarılan bu tutarlar, aynı birim 

tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir kaydedilir. Kaydedilen bu 

tutarların yüzde 60’ını karayolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, 

karayolu bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde 

40’ını ise demiryolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demiryolu bakımı, 

onarımı ve demiryolu araçlarının alımı amacıyla TCDD’ye sermayesini artırmak 

suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek kaydetmeye Maliye 

Bakanı yetkilidir. 

Özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içerisinde kullanılamayan kısımları 

ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Sermaye ödenekleri yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.” 

2004 yılında İdare’nin mülkiyetindeki taşınmazların daha iyi değerlendirilmesi, gar ve 

istasyonların yenilenmesinde yeni yöntemler bulunması amacıyla kıyaslama, inceleme 

ve değerlendirme çalışması yapmak üzere bir heyet Almanya’da görevlendirilmiş ve 

İdare çalışmalarının geliştirilmesi açısından mevcut düzenleme ve uygulamalarının Batı 

ülkeleri ile aynı seviyeye çıkarılmasına özel önem verilmektedir.  
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4.4 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 

5335 Sayılı Kanunun 32’inci maddesi (5793 sayılı kanunun 43’inci maddesi ile 

değiştirilmiş) ile TCDD Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindeki taşınmazlardan yatırım 

planları, işletmecilik esasları ve bu konuda oluşturulacak komisyonun teknik 

değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik fazlası taşınmazların belirlenmesine ve bu 

taşınmazların satışına karar verilmesine TCDD Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. İmar 

planında TCDD alanı veya TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar ancak imar 

planı değişikliği yapılarak satışa konu edilebilir. Satış bedelleri TCDD tarafından yeni 

demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi ile 

demiryolu araçlarının temininde kullanılır. Bu taşınmazların satışına ilişkin iş ve 

işlemler TCDD Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu satışlarda 24/11/1994 

tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan ihale usullerinden biri uygulanır. 

Bu ihalelerde hangi usulün uygulanacağına, taşınmazın niteliği ve değer tespit sonuçları 

dikkate alınarak TCDD Yönetim Kurulunca karar verilir. 

TCDD Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükte taşınmazların idaresinden sorumlu genel 

müdür yardımcısı ve daire başkanı, mali işler daire başkanı, yatırım ve planlamadan 

sorumlu daire başkanı ve emlak şube müdüründen; bölge müdürlüklerinde 

taşınmazlardan sorumlu bölge müdür yardımcısı, taşınmaz idaresinden sorumlu müdür, 

yol müdürü, mali işler müdürü ve emlak şefinden oluşan değer tespit komisyonunu, 

yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. TCDD Yönetim Kurulu, Genel 

Müdürlükte mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, taşınmaz idaresinden 

sorumlu daire başkanı, hukuk müşaviri, mali işler daire başkanı ve taşınmaz dairesi 

ihale şube müdüründen; bölge müdürlüklerinde mali işlerden sorumlu bölge müdür 

yardımcısı, hukuk müşaviri, taşınmaz idaresinden sorumlu müdür, mali işler müdürü ve 

taşınmaz ihale birim şefinden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak 

üzere görevlendirir.   

Değer tespit komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (B) 

bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. Komisyon, aynı 
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maddenin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendinde belirtilen değer tespit 

yöntemlerinden en az birini uygulamak suretiyle değer tespiti yapar. Değer tespiti 

TCDD Yönetim Kurulu onayı ile kesinlik kazanır. İhale komisyonu, 4046 sayılı 

Kanunun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendinde belirtilen 

usul ve esaslara göre çalışır. İhale komisyonu, belirlenen ve ilan edilen ihale usulü 

çerçevesinde ihaleyi gerçekleştirir. İhale komisyonunca alınan ihale kararı, TCDD 

Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır. Kesinleşen ihale kararı kamuoyuna 

duyurulur. 

İşletmecilik fazlası taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına ihale yöntemine tabi 

olmaksızın satışına ve satış bedelinin dörtte birini peşin, kalan bedele kanuni faiz 

uygulanmak suretiyle iki yılı geçmemek üzere taksitlendirilmesine ve uygulamaya 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir. Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığına yapılan satışlarda mülkiyetin devri TCDD tarafından takyidat 

konulmaksızın ve teminat alınmaksızın peşinatın ödenmesinden sonra gerçekleştirilir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme programına alınan Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü kullanımındaki liman sahaları 

içinde kalan Hazineye ait taşınmazlar, talep edilmesi halinde bedelsiz olarak TCDD 

Genel Müdürlüğü’ne devredilir. Devri mümkün olmayan taşınmazlar ile liman 

sahasında kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde TCDD Genel 

Müdürlüğü lehine bedelsiz olarak 49 yıllığına sınırlı ayni hak tesisine veya bedelsiz 

kullanma izni verilmesine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Liman sahasında kalan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm 

ve tasarrufu altındaki yerlerin kullanımına ilişkin olarak, TCDD Genel Müdürlüğü adına 

tahakkuk ve tebliğ edilen ecrimisillerin tahsilinden vazgeçilir. Daha önce tahsil edilmiş 

ecrimisil bedelleri iade edilmez. TCDD Genel Müdürlüğü, taşınmazların alımı, 

kamulaştırma, parselasyon, tevhid, ifraz, irtifak hakkı tesisi ve terkini işlemleri; katma 

değer vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, döner sermaye ve hizmet ücretlerinden 

muaftır. 
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Satışı ve değerlendirilmesi yapılacak taşınmazlar, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 

çevre imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla yapılan veya yaptırılan her ölçekteki imar 

ve parselasyon planları, büyükşehir belediye sınırları içindeki alanlar için büyükşehir 

belediye meclisi tarafından, il, ilçe ve belde belediye sınırları ile mücavir alanları 

içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, diğer yerlerde ilgili 

valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç 

ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması suretiyle yürürlüğe girer. Üç ay 

içerisinde onaylanmayan planlar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından re’sen 

yürürlüğe konulur. TCDD Genel Müdürlüğü, taşınmazlarının satışı ve değerlendirilmesi 

uygun görülen yerler için 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın, 

28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanuna tâbi ekspertiz şirketlerine rayiç bedel tespit 

ettirmeye, gerçek ve özel hukuk kişilerine her ölçekteki imar planlarını yaptırmaya, ilan, 

reklam, proje, kontrollük, danışmanlık veya pazarlama gibi konularda hizmet satın 

almaya ve bütün bu giderler için satılan ve değerlendirilen taşınmazların tahsil edilen 

bedellerinin % 2’sini geçmemek üzere bu bedellerden ödeme yapmaya yetkilidir. 

Ayrıca, TCDD’ye ait işletmecilik fazlası taşınmazlardan TCDD Yönetim Kurulunca 

uygun görülenler 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı’na bildirilir. Bunun üzerine söz konusu taşınmazlar Özelleştirme 

Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programına alınır. Özelleştirme 

uygulamasına ilişkin iş ve işlemler 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı’nca yürütülür. Özelleştirme uygulamaları sonucunda elde edilecek gelirler, 

özelleştirme giderleri düşüldükten sonra tahsilini izleyen on beş gün içerisinde 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca TCDD Genel Müdürlüğü’ne aktarılır.  

4.5 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na Göre Değerlendirme 

Kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz, kaynak veya irtifak 

hakları diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz. Taşınmaza; 

kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, 8’inci madde uyarınca bedeli tespit eder. 

Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak 

başvurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez 

ise anlaşmazlık, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince 
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incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır. Taraflar bedelde anlaşamadıkları 

takdirde; alıcı idare, devirde anlaşma tarihinden veya Danıştay kararının tebliği 

tarihinden itibaren otuz gün içinde, 10’uncu maddede yazılı usule göre mahkemeye 

başvurarak, kamulaştırma bedelinin tespitini ister. Bu durumda yapılacak yargılamada 

mahkemece, 29/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Mahkeme tarafından 2942 Sayılı Kanunun 10’uncu maddede öngörülen usule göre 

kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak mal sahibi 

idareye verilmek üzere belirleyeceği bir bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair 

makbuzun ibraz edilmesi için alıcı idareye on beş gün süre verilir. Gereken hallerde bu 

süre bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Alıcı idare tarafından kamulaştırma 

bedelinin mal sahibi idare adına bankaya yatırıldığına dair makbuzun ibrazı halinde 

mahkemece, taşınmazın alıcı idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin mal sahibi 

idareye ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı 

bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup tarafların bedele ilişkin temyiz hakları 

saklıdır. Bu yolla devir alınan taşınmaz, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden 

kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve devir amacı veya devreden idarenin izni dışında 

başkaca bir kamusal amaçla kullanılamaz. Aksi takdirde devreden idare, 23’üncü madde 

uyarınca taşınmazı geri alabilir. Bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh verilir. 

 

4.6 Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun   

Özelleştirme programına alınan kuruluşlar için 4046 Sayılı Kanunda sayılan 

yöntemlerden birinin veya birkaçının birlikte uygulanması suretiyle özelleştirme 

yapılabilir. Bunların başında satış gelmekte olup, buna göre kuruluşların aktiflerindeki 

mal ve hizmet üretim birimleriyle varlıklarının mülkiyetinin kısmen veya tamamen 

bedel karşılığı devredilmesi ya da bu kuruluşların hisselerinin tamamının veya bir 

kısmının kuruluşların içinde bulundukları şartlar da dikkate alınarak yurt içi ve yurt 

dışında, halka arz, gerçek ve/veya tüzelkişilere blok satış, gecikmeli halka arzı içeren 

blok satış, çalışanlara satış, borsada normal ve/veya özel emir ile satış, menkul 

kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklarına satış veya 

bunların birlikte uygulanması yoluyla bedel karşılığı devredilmesidir.  
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Kiralama ile özelleştirmede; kuruluşların aktiflerindeki varlıklarının kısmen veya 

tamamen bedel karşılığında ve belli bir süre ile kullanma hakkının verilmesidir. 

İşletme hakkının verilmesinde; kuruluşların bir bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve 

hizmet üretim birimlerinin - mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bedel karşılığında 

belli süre ve şartlarla işletilmesi hakkının verilmesidir.  

Mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisinde; kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet 

üretim birimleri ile varlıklarının, mülkiyeti ilgili kuruluşa ait olmak kaydıyla, Türk 

Medeni Kanununda öngörülen şekil ve şartlar dâhilinde, malike ait kullanma hakkına 

ilişkin bazı tasarruflara rıza gösterilmesine veya malikin mülkiyete bağlı haklarını 

kullanmasından vazgeçmesi sonucunu doğurmasına ilişkin hakların tesisidir.  

Gelir Ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar; kuruluşların 

özellikleri ve yapıları da dikkate alınarak yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemleri 

dışında kalan ve genel hükümler ile özel kanunlarda belirtilen diğer yöntemlerdir. İşin 

gereğine göre yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemlerinden hangilerinin 

uygulanacağına Kurulca karar verilir.  

Özelleştirme programına alınan kuruluşların değer tespiti çalışmaları, 4046 Sayılı 

Kanuna göre idarede oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından yürütülür. 

Özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grup başkanının 

başkanlığında, özelleştirilecek kuruluşun işlemlerinden sorumlu proje grup 

başkanlığında görevli bir uzman, Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanı veya 

bu dairede görevli bir uzman, Sermaye Piyasaları Daire Başkanı veya bu dairede görevli 

bir uzman ile gayrimenkul işlemlerinden sorumlu Proje Grup Başkanı veya bu grup 

başkanlığında görevli bir uzman olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyon, İdare 

Başkanının teklifi ve Başbakan’ın onayı ile göreve başlar. Komisyonda, yukarıda adı 

geçen birimlerde görevli olmak kaydı ile aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye 

görevlendirilir. 

Komisyon, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararlarda çekimser 

kalınamaz. Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde, değer tespit çalışmalarına yardımcı 
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olmak üzere ve kararlara katılmamak şartıyla idare tarafından yeteri kadar yerli ve/veya 

yabancı danışman görevlendirilebilir. Komisyon; değer tespit çalışmalarını, 

özelleştirilecek kuruluşun niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, gelecekteki nakit akımı 

potansiyeli, faaliyette bulunduğu sektör ve pazarın özellikleri, sahip olduğu sınai, ticari 

ve sosyal tesisler, makine araç ve gereçler, teçhizat, malzeme ve hammadde ile yarı 

mamul ve mamul madde stokları, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, vasıfları ve hali 

hazır durumları, senetli ve senetsiz bütün alacak ve borçları ile bilumum hak ve 

yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa uygulanacak özelleştirme yöntemini de 

dikkate alarak uluslararası kabul görmüş olan; indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü 

değer), defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, 

fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz 

değeri, fiyat/nakit akım oranı metotlarından en az ikisini uygulamak suretiyle yürütür 

(Tanrıvermiş vd. 2008). Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirme işlemi 

tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden 

sonra kamuoyuna duyurulur. Özelleştirme programındaki kuruluşun özelleştirme 

işlemlerini bu Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden yürütmesi 

durumunda; değer tespiti işlemleri, ilgili kuruluşun karar almaya yetkili organlarının 

kararı ile kuruluş ita amirinin başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından bu 

bentte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. 

Özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grubunun bağlı 

bulunduğu başkan yardımcısının başkanlığında, ilgili proje grup başkanı, bu projede 

görevli uzman, İhale Hizmetleri Daire Başkanı veya bu dairede görevli bir uzman ile 

hukuk müşavirliğinde görevli bir hukuk müşaviri veya avukat olmak üzere beş üyeden 

oluşur ve idare başkanının teklifi ve Başbakanın onayı ile göreve başlar. Komisyonda 

yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydı ile aynı sayıda ve aynı usulle yedek 

üye görevlendirilir. 

Komisyon, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararda çekimser 

kalınamaz. Karara muhalefet eden üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak 

imzalamak zorundadır. Komisyon toplantıları ve teklif sahipleri ile yapılan her görüşme 

komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Tutanaklar komisyon üyeleri ve/veya hazır 

bulunan teklif sahipleri tarafından imzalanır. 
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İhaleler, kapalı teklif, pazarlık, açık artırma, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü 

ile yapılır. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak alınır. Teklif mektubu, bir zarfa 

konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya 

mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen 

diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 

adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının 

istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen 

okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak 

yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, 

silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklifler 

ilanda belirtilen tarih ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. 

Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilir. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz.  

Tekliflerin belirlenen tarih ve saatte açılması sonucu, kaç teklif verilmiş olduğu bir 

tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına 

göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı 

aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri 

ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç 

zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine 

veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar, Teklif mektuplarını taşıyan iç 

zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. 

Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından 

okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri 

tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları 

kabul edilmez. Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun 

olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması 

halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bu işlem eşitlik bozuluncaya 

kadar sürdürülür. Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif 

komisyonca uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya 
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komisyonca kamu yararı görüldüğü takdirde, ihale pazarlık ya da açık artırma usulü ile 

sonuçlandırılır. 

Pazarlık usulünde; ihalelere birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif 

almak şartıyla başlanabilir. Sermayesindeki kamu payı yüzde on beşin altında olan 

iştirak hisselerinin özelleştirilmesinde birden fazla teklif alınması şartı aranmaz. Teklif 

sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir. Pazarlık görüşmeleri teklif 

sahipleri ile ayrı ayrı yapılır. Pazarlık görüşmelerinin, ihalenin herhangi bir aşamasında 

pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahipleri ile müştereken yapılmasına 

komisyonca karar verilebilir. Komisyonca, pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya 

çıkabilecek yeni durumlar karşısında, rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanında 

ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine 

devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar 

belirlenebilir. Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine 

devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. Bu 

husus ilanda ve/veya şartnamede belirtilir. Görüşmeler komisyon tarafından bir 

tutanakla tespit edilir, tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.  

Açık Arttırma usulü ile yapılan ihalelere, istenilen teminatı vermiş ve ihale ilanında, 

ihaleye katılabilmek için belirtilen gerekli şartları yerine getirmiş oldukları komisyonca 

tespit edilen teklif sahipleri katılabilirler. İstenilen ilk değer ile açık artırmanın her 

aşamasında verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar komisyonca belirlenir. 

Açık artırmanın süresi komisyonca belirlenerek açık artırmaya başlanılmadan önce 

hazır bulunan teklif sahiplerine duyurulur. Komisyonca gerekli görülen hallerde süre bir 

defaya mahsus olmak ve en çok önceki sürenin yarısını geçmemek üzere artırılabilir. Bu 

işlemler ve komisyonca belirlenecek teklif verme sırası teklif sahiplerinin huzurunda 

komisyonca bir tutanakla tespit edilir. Teklif sahipleri tarafından, açık artırmaya esas 

alınacak ilk değer kadar veya bu değerin üzerinde teklif yapıldığı takdirde açık 

artırmaya devam olunur. Teklif sahipleri bir önceki teklifi artırmak suretiyle yeni 

tekliflerde bulunurlar. Bu suretle yapılan açık artırmada yeni bir teklif gelmezse 

komisyon başkanı son teklif üzerinden ihalenin bitirileceğini duyurur ve bu duyuru üç 

kez yapılır. Buna rağmen teklif gelmemesi halinde açık artırmaya son verilir. Açık 
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artırmaya ilişkin işlemler tutanakla tespit edilir. Tutanak komisyon üyeleri ve teklif 

sahiplerince imzalanır. 

Belirli istekliler arasında ihale usulü ise, çıkılan ihaleden sonuç alınamaması halinde, 

Kurulun onayı alınmak kaydıyla belirli istekliler arasında ihale usulü ile ihale 

yapılabilir. Bu usulle yapılacak ihaleler için alınacak tekliflerde teknoloji, yatırım, 

üretim ve istihdam şartlarından hangisinin veya hangilerinin aranacağı ve diğer esaslar 

hazırlanacak ihale şartnamesinde belirtilir. Hazırlanacak ihale şartnamesi ile istekli veya 

isteklilerden proje ve taahhütlerini içeren teklifleri alınır. Tekliflerin alınmasından sonra 

istekli ya da isteklilerle tek tek veya müştereken görüşme yapılmasına ihale 

komisyonunca karar verilir. Yapılacak görüşmeler sonucunda ihale sonuçları karara 

bağlanmak üzere İdarece Kurula sunulur. 

Varlık satışı suretiyle yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin ihalelerde, kapalı 

teklif, pazarlık ve açık artırma usullerinden birisi uygulanır. Hangi usulün 

uygulanacağına varlığın niteliği ve değer tespit sonuçları dikkate alınarak idarece karar 

verilir. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin alınmasından 

sonra değer tespit sonuçları ve alınan teklifler dikkate alınarak pazarlık veya açık 

artırma usulü ile ihaleye devam edilmesine komisyonca karar verilebilir. Hisselerin blok 

satışı suretiyle yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin ihalelerde pazarlık usulü 

uygulanır.  

Satış yönetimi dışındaki yöntemlerle yapılan özelleştirme uygulamalarına ilişkin 

ihalelerde, özelleştirilecek kuruluşa ait varlığın niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, 

yapısı, hukuki durumu ile değer tespit sonuçları dikkate alınarak pazarlık veya açık 

artırma usullerinden idarece belirlenecek usul uygulanır. Hisselerin yurt içi ve yurt 

dışında halka arz, borsada satış, menkul kıymetler yatırım fonları veya menkul 

kıymetler yatırım ortaklıklarına satış suretiyle özelleştirilmeleri sermaye piyasası 

mevzuatına tabidir.  

Danışman seçimine ilişkin ihalelerde, ihale konusu işin niteliğine ve sektörün özelliğine 

göre idarece yapılan araştırmalar sonucu, deneyim ve nitelikleri de dikkate alınarak, 

tespit edilen en az üç danışmandan yazılı teklif alınmak suretiyle pazarlık usulü 
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uygulanır. İhale idare başkanının onayı ile kesinleşir. Danışman seçimine ilişkin ihale 

komisyonu; Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın bağlı olduğu başkan 

yardımcısının başkanlığında, Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı, bu dairede görevli 

bir uzman, danışmanlık hizmetine konu olan projeden sorumlu grup başkanı veya daire 

başkanı veya bu birimlerde görevli bir uzman ve hukuk müşavirliğinde görevli bir 

avukat olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyonda aynı sayıda ve aynı usulle yedek 

üye görevlendirilir. Bu komisyon idare başkanının onayı ile göreve başlar. 

İhale işlemleri sonucunda ihale komisyonunca verilen kararlar idare tarafından kurulun 

onayına sunulur. (Danışman seçimine ilişkin ihale sonuçları hariç) ve sonuçlar kurulun 

onayını müteakip kamuoyuna duyurulur. Özelleştirme programındaki kuruluşun 

özelleştirme işlemlerini bu Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden 

yürütmesi durumunda; ihale işlemleri, ilgili kuruluşun karar almaya yetkili organlarının 

kararı ile kuruluş ita amirinin başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından yukarıda 

belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. İhale sonuçları kurul tarafından onaylanır.  

Özelleştirme programına alınan ve sermayelerinde % 50’den fazla kamu payı bulunan 

kuruluşlar tarafından kullanılan Hazinenin mülkiyetinde ki taşınmaz mallar ile - özel 

mevzuatı gereğince tescili mümkün olmayanlar hariç - Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki taşınmaz malların bu kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine, 

devredilebilir mülkiyetin gayri ayni haklar da tesis edilebilir. 

Özelleştirme programındaki kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında 

taşınmazların devri, ifrazı, irtifak, intifa, işletme ve kira haklarının devri ve tasfiyesi ile 

bedelli devri zorunlu olan taşınmaz malların devrinde ve bu maddenin uygulanmasında 

ortaya çıkacak sorunlar, İdarenin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca çözümlenir. Bu 

madde kapsamında devredilmesi gereken taşınmaz malların ifrazında 3194 sayılı İmar 

Kanunundaki kısıtlamalar uygulanmaz. 

Özelleştirme programındaki kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olanların 

sermayelerindeki kamu payı % 50’nin altına düşünceye, diğerlerinde özelleştirme 

uygulamaları sonucu devir tarihine kadar bu kuruluşlara ait taşınmazların ifraz ve 

tevhidine ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin gerektirdiği işlemler İdarece 
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yapılır. İdare tarafından, bu bentte belirtilen taşınmazların ifraz ve tevhidine ilişkin 

işlem sonuçlarının bildirimi üzerine, başkaca bir işleme gerek olmaksızın tescil ve terkin 

işlemleri ilgili tapu dairesince yerine getirilir. Tescil işlemlerinin sonuçları tapu sicil 

müdürlüğünce ilgili belediye ve valiliğe bildirilir. Bu bent kapsamındaki taşınmazların 

ifraz ve tevhidine ilişkin işlemlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16’ncı maddeleri 

uygulanmaz.  

4.7 Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun ile (i) Demiryolu ile yolcu ve yük taşımacılığının hizmet kalitesi açısından en 

uygun, etkin ve olabilecek en düşük fiyatla sunulmasını, (ii) TCDD Genel 

Müdürlüğünün demiryolu altyapı işletmecisi olarak yapılandırılmasını, (iii) TC Devlet 

Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi adıyla demiryolu tren işletmecisi olarak bir 

şirket kurulmasını, (iv) demiryolu altyapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecisinin 

hukuki ve mali yapıları, faaliyetleri ve personeline ilişkin hükümler ile ilgili diğer 

hususların düzenlenmesini, (v) kamu tüzel kişileri ile ticaret siciline kayıtlı şirketlerin 

demiryolu altyapısı inşa etmesini ve bu altyapının kullanılmasını ve (vi) Kamu tüzel 

kişileri ile ticaret siciline kayıtlı şirketlerin demiryolu altyapı işletmeciliği ve demiryolu 

tren işletmeciliği yapabilmesini sağlamaktır. 

Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan ve TCDD’ye tahsis edilen veya kullanımına 

bırakılan ya da TCDD tarafından fiilen kullanılan taşınmazlardan Maliye Bakanlığı’nca 

uygun görülen ve devrinde hukuki ve fiili engel bulunmayanlar, üzerindeki yapı ve 

tesisler ile birlikte, TCDD’nin görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere Maliye 

Bakanlığı’nca emlak vergisine esas metrekare birim değeri üzerinden ödenmemiş 

sermayesine mahsuben TCDD’ye devredilir. 

 Özel mevzuat hükümlerine göre tescili mümkün olmayanlar ile ormanlar hariç olmak 

üzere; Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan TCDD’nin görev ve 

faaliyetlerinde kullanılmakta olup Maliye Bakanlığı’nca uygun görülen ve devrinde 

hukuki ve fiili engel bulunmayanlar, TCDD’nin talebi üzerine, Maliye Bakanlığı’nca 

Hazine adına tescil edildikten sonra üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, TCDD’nin 
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görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere, emlak vergisine esas metrekare birim değeri 

üzerinden ödenmemiş sermayesine mahsuben TCDD’ye devredilir. 

Özel mevzuatı gereğince Hazine adına tapuya tescili mümkün olmayan ancak 

TCDD’nin görev ve faaliyetlerinde kullanılması zorunlu olan ve Maliye Bakanlığı’nca 

uygun görülen ve tahsisinde hukuki ve fiili engel bulunmayan Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, TCDD’nin 

görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı’nca TCDD’ye tahsis edilir. 

Bu madde kapsamındaki taşınmazlardan, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli olanlar ile 

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olup, TCDD ile ortak kullanılan taşınmazlar bu 

madde kapsamı dışındadır. Tevhit ve ifraz işlemleri tamamlanan bu madde 

kapsamındaki taşınmazların TCDD adına devir işlemleri, ilgili kadastro ve tapu 

müdürlüklerince başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde sonuçlandırılır. 

Bu kapsamındaki taşınmazlardan 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu ile 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu 

kapsamında kalanların tescil, devir ve tahsis işlemleri anılan kanunlar ile bu madde 

hükümlerine göre yapılır. Bu kapsamındaki tescil, ifraz ve tevhit işlemleri ile ilgili 

düzenlenecek her türlü kâğıtlar damga vergisinden ve yapılacak işlemler harçlardan 

müstesnadır. Tapuda TCDD adına tescil ve tahsis edilecek taşınmazların bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, TCDD adına tahakkuk ettirilmiş 

ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar, hangi safhada olursa olsun terkin 

edilir. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez. 

Belirtilen kapsamındaki taşınmazlardan TCDD tarafından üçüncü kişilere kiraya 

verilenler hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, 

kiracılar adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş 

olanlar ise kira bedellerinin TCDD tarafından tahsil edilmiş olması kaydıyla, hangi 

safhada olursa olsun terkin edilir. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez. 

İmar planı veya değişikliklerinde, demiryolu altyapısına komşu parsellerde demiryolu 

emniyetini sağlamak üzere Bakanlık tarafından belirlenen inşaat yaklaşma mesafesine 
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uyulur. Belirlenen mesafeye uygun olmayan yapılar Bakanlığın talebi üzerine ilgili 

kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yıkılır veya yıktırılır. 

4.8 TCDD’nin Taşınmazlarının Envanteri 

TCDD Genel Müdürlüğü’ne halen 32.080 dekar taşınmaz Maliye Hazinesi’ne ait olup, 

6461 Sayılı Kanun gereğince ödenmemiş sermayesine mahsuben devir işlemleri devam 

eden ve toplam 297.061 dekar taşınmaz TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait olmak üzere 

toplamda 329.141 dekar taşınmaz bulunmaktadır. Bu taşınmazlar 55 ilin sınırları içinde 

olup, 14 adedi büyükşehir, 30 il, 349 ilçe ve belde olmak üzere 393 adet belediye 

başkanlığı sınırları içinde bulunmaktadır. Toplam 850 adet kadastro ve tapu sicil 

müdürlükleri yetki alanında kalmaktadır (Çizelge 2).  

4.8.1 TCDD tarafından taşınmaz edinme yöntemleri 

2942 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Demiryolları Limanlar ve Hava 

Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından Hazine adına tescil edilen taşınmazlar TCDD 

Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Ancak 2942 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile 

birlikte TCDD Genel Müdürlüğü’nün taşınmaz edinimi olarak kamulaştırma, satın alma 

yöntemlerini kullanmasının önü açılmıştır. Nihai olarak mevcut durumda, taşınmazların 

edinim yöntemi olarak TCDD Genel Müdürlüğü’nce kamulaştırma, satın alma, Maliye 

Hazinesi’nden tahsis ve satın alma yöntemleri kullanılmaktadır. 

4.8.2 TCDD taşınmazlarının yönetimi 

İdare tarafından mevcut taşınmazların ekonomiye kazandırılması ve etkin yönetimine 

ilişkin olarak bazı çalışmaların yapıldığı ve projelerin geliştirildiği görülmektedir. 

İdarenin taşınmazlarının yönetimine yönelik olarak geliştirilen ve uygulanan başlıca 

projeler aşağıda özetlenmiştir:  

Çizelge 4.2 Türkiye genelinde TCDD taşınmazlarının özet envanteri 

TOPLAM ALAN MALİYE HAZİNESİ TCDD’YE AİT ALAN 

329.141.056,19 m² 32.080.400,11 m² 297.060.656,08 m² 
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Çizelge 4.3 TCDD’nin mülkiyetindeki taşınmazların illere göre dağılımı 

 

4.8.3 Kurumsal kaynak yönetim projesi 

TCDD’nin tüm kaynak ve faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve 

yürütülmesini sağlamak amacıyla, önerilecek ERP (e-business) ve İYBS (İşletme 

Yönetimi Bilgi Sistemi) modülünün gerekli olan bütün donanımlarının satın alınması, 

yazılımların lisanslarının alınması, uyarlanması ve geliştirilmesi, donanımlara 

yüklenmesi, mevcut yazılım ve donanımlarla entegrasyonunun sağlanması ve bunlara 

ait eğitim, dokümantasyon ve destek hizmetlerinin satın alınması yoluyla “TCDD 

Kurumsal Kaynak Yönetimi Bilgi Sistemi’nin kurulmasıdır. 

4.8.4 Kurumsal kaynak yönetimi (KKY) sisteminin mali getiri alanında 

kullanılması 

Kuruluş uygulanabilir olan her düzeyinde finansal risklerin yönetimi amacıyla KKY 

sistemine geçilecektir. Risklerin bu yöntem ile en azından daha erkenden 
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görülebilecektir. TCDD’nin tüm mali sonuç doğuran işlemlerinin ilgili yasal mevzuat 

çerçevesinde muhasebe kayıtları ile eş zamanlı olarak uluslararası genel kabul görmüş 

denetim standartlarına uygun şekilde kayıtların tutulması, denetimlerin yapılması, 

maliyetlerin hesaplanması amacıyla; Genel Muhasebe, Sabit Kıymet ve Yatırım 

Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Fabrika Maliyet Muhasebesi, Demiryolu Taşıma Maliyet 

Hesaplamaları, Nakit Yönetimi ve Sigorta Yönetimi modüllerinden oluşan KKY projesi 

kapsamında Finans Kaynakları Yönetim Sistemine geçilmesi için altyapı çalışmaları 

tamamlanmak üzere olup, yakın bir zamanda (01.01.2011 yılı) bu sistem kullanılmaya 

başlanılmıştır. Bu sistemde taşınmazlardan elde edilen gelirlerinde kayıt altına 

alınmasını temin etmek amacıyla modüller oluşturulmuştur. 

4.8.5 Kurumsal kaynak yönetim hedefleri 

Başlıca üç ana hedefe ulaşmak planlanmış olup, bu ana hedefler şunlardır: 

I. Hız, kalite, azalan maliyetler ve verimlilik sağlanarak koşulsuz müşteri 

memnuniyetini sağlamak,  

II. Dolayısıyla TCDD’nin tüm bölümlerinde sürekli oluşan ve dolaşan, güvenilir veriye 

hızla ulaşmaya, bu veriyi kurumsal bilgiye çevirerek, karar alma sürecini güçlendirmek, 

III. Bilgiyi elektronik kayıt altına alarak,  etkin ve yüksek performanslı yönetim 

imkânlarıyla TCDD’yi geliştirerek ve güçlendirerek yeni değerler kazandırmak. 

Belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için 19 ihtisas dairesi bulunan kurumun taşra 

teşkilatları ile beraber merkez birimlerinin tümünün faaliyetlerine ait bilgi ve verilerin 

toplanması ve sürekli bilgi akışının temin edilebilmesi amacıyla KKY içinde çeşitli 

işletim modülleri teşkil edilmiştir. Daha sonra bu modüller arasında kurulacak 

bağlantılar ile tüm verilerin birbirleri ile sebep sonuç görüntüleri merkezden 

izlenebilecek ve raporlanabilecektir. 

KKY Modülleri aşağıdaki gibi tespit edilmiş ve uygulamaya konulmuştur:  

1- Yönetim Bilgi Sistemi 
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2- Proje Yönetim Sistemi 

3- İşletme Yönetim Bilgi Sistemi (İYBS) 

4- Malzeme Ve Stok Kontrol Yönetim Sistemi 

5- Araç Bakım Yönetim Sistemi 

6- Altyapı Varlıkları Yönetim Sistemi 

7- Uluslararası Bilet Satış Ve Rezervasyon Sistemi 

8- İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi 

9- Finans Kaynakları Yönetim Sistemi  

Kira işlemleri bu modüllerden altıncısı olan Altyapı varlıkları yönetim sistemi içerisinde 

kalmaktadır. 

4.8.6 Altyapı varlıkları yönetim sistemi modülü 

TCDD bünyesindeki bütün altyapı varlıklarının ve bu varlıklara ait grafiksel, sayısal, 

sözel vb. verilerin tamamının kayıt altına alınmasıdır. Bu veriler sayesinde TCDD 

tarafından yürütülen tüm bakım onarım vb. faaliyetler desteklenecek ve bu faaliyetler 

için ortak bir veri oluşacaktır. Bu noktada, TCDD’ de yıllardır var olan altyapı-üstyapı 

tanımları ortaya çıkmakta, bu tanımlara bağlı olarak varlıkların hangilerinin altyapı 

hangilerinin üstyapı varlığı olduğu konusunda bir ayrım ortaya konmaktadır. Bu 

tanımlar ise akla şu soruları getirmektedir; 

Bu modülde yer alacak altyapı varlıklarının neler olduğu aşağıda belirtilmiştir. Bunlar; 

1. Hatlar, 

2. Makaslar, 

3. Hemzemin geçitler, 

4. Sanat yapıları, 
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5. İstasyonlar, 

6. Sinyalizasyon tesisleri, 

7. Elektrifikasyon tesisleri, 

8. Haberleşme tesisleri, 

9. Binalar, 

10. Kadastro parselleri, 

11. İmar planları, 

12. Parsel kullanımları  

olarak belirtilmektedir. Taşınmaz niteliğindeki varlıkların tümü bu modül kapsamında 

birer altyapı varlığı olarak görülmektedir. 

TCDD bünyesinde bulunup, sisteme tanıtılacak olan altyapı varlıklarını tedarik, bakım-

onarım, hizmet vb. yollarla destekleyen birimlerin tamamı bu modülün kullanıcıları 

olacaktır. Bu tanımdan yola çıkarak muhtemel kullanıcıları Yol, Tesisler, Taşınmaz 

Mallar (Emlak ve İnşaat) Servis Müdürlükleri ve bunlara bağlı olan mekanik atölyeler, 

yol şube ve kısım şeflikleri, telekomünikasyon şeflikleri, sinyalizasyon şeflikleri, 

elektrifikasyon şeflikleri, taşınmaz mallar (emlak ve inşaat)  şeflikleri vb. şeklinde 

sıralamak mümkün olmaktadır. 

Yukarıdakilere ilave olarak kiralama gibi faaliyetleri sebebi ile Yük ve Yolcu Daire 

Başkanlıkları ve taşra teşkilatı da bu modülün muhtemel kullanıcıları arasında 

sayılmaktadır. Bu modüldeki bölümlerden Emlak ve İnşaat Dairesi ve Taşra Teşkilatı 

tarafından kullanılacak bölümler Kadastro Parselleri, İmar Planları, Parsel Kullanımları 

hakkındaki kısımlardır. KKY sistemi ile Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 

daha önceden işletime başlatılmış olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS - GIS) birbirlerine 

entegre edilebilmektedir: 
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  GIS Sistemi ile yapılacak entegrasyon sayesinde, GIS üzerinden az sayıda kişiye 

ulaşabilen Taşınmaz bilgileri yetkilendirilecek çok daha fazla kişilerin kullanımına 

açılabilecektir. 

  Finans Modülü ile entegrasyon sayesinde Taşınmazlardan sağlanan gelirler sistem 

üzerinden anlık olarak takip edilebilecek, hali hazırda bilgi aktarımında yaşanan 

gecikme problemleri sona erecektir. 

 Bilgi aktarımında yaşanan gecikmelerin ortadan kalkması sayesinde sözleşme takibi 

daha sağlıklı bir şekilde yapılabilecektir. 

  Envanterde bulunan Taşınmazların hangilerinin kirada, hangilerinin kiralamaya 

müsait olduğu sistem üzerinden raporlanabilecektir. 

  Taşınmazlarla ilgili tecavüz, ihlal konuları ve bu sorunlara karşı Şefliklerin 

yürüttükleri işlemler anlık olarak izlenebilecektir. 

4.9 TCDD Taşınmazlarının Yönetimi ile İlgili Sorumlu Daire Başkanlığı ve 

Görevleri 

Kuruluşun taşınmazlarının tapu kayıtlarının tutulduğu, taşınmazlardan doğrudan 

sorumlu olan daire Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’dır. Taşınmazların, satışı, 

kiralanması, değerlendirilmesi hususları aslen Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın 

sorumluluğu altındadır. 

Ancak Yük Dairesi Başkanlığınca bir kısım taşınmazlar TCDD’ye yüklerini taşıttıracak 

3. şahıslara kiralanabilmektedir. Bu taşınmazların kiralanmasında Emlak ve İnşaat 

Dairesi Başkanlığı yetkili değildir. Ayrıca gar ve istasyonlarda stant kiralamaları ve 

reklâm panoları tarzı kiralama işlemleri de (Ticaret) Yolcu Dairesi Başkanlığı tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

TCDD Taşınmazlarının yönetiminde bu çeşitlilik kontrol ve takibi güçleştirmektedir. 

Taşınmazlara ait kayıt, plan, imar, kadastro vs. konularda tecrübe sahibi personel Emlak 

ve İnşaat Dairesi Başkanlığı altında istihdam edilmektedir. Bu bakımdan taşınmazlara 

ait işlemler hakkında talepler ilgili birimlerden Emlak ve İnşaat Daire Başkanlığı’na 
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aktarıldığı takdirde konunun takip ve neticelendirme işlemleri Emlak ve İnşaat Daire 

Başkanlığı tarafından ikmal edilebilecektir. 

Taşınmazların tek bir birim tarafından yönetilmesi ile taşınmazlardan elde edilen 

gelirlerin takibi daha kolay olacaktır. 

4.10 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Taşınmazların Takibinin Yapılması 

Taşınmaz varlığının yönetiminin geliştirilmesi için TCDD Genel Müdürlüğü’nce 

Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) programı başlatılmıştır. TCDD taşınmazları ile ilgili doğru 

güncel bilgi ve belgelerin bulunmayışı nedeniyle, ilk olarak 1990 yılında taşınmazlar 

bilgi bankası kurulması için çalışmalara başlanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda; 

taşınmazlara ait sözel verilerin bir kısmı toplanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

Toplanan mevcut bilgilerin; sadece sözel bilgilere dayalı olması, grafik boyutunun 

bulunmaması, mevcut yazılımın grafik bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasına 

olanak vermemesi, mevcut olan bilgilerinde güncel olmaması nedeniyle bilgi bankasının 

durumu yeniden gözden geçirilmiştir.  2003 yılında yeni teknoloji ve yazılımlara dayalı 

Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına karar verilerek oluşturulan komisyonlar 

marifetiyle Coğrafi Bilgi Sistemine geçiş hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Mevcut durum 

itibari ile TCDD taşınmazları hakkında genel durum aşağıdaki tabloda belirtilmiştir 

(Çizelge 2). 

4.11 TCDD Taşınmazlarının Kira İşlemlerinin Değerlendirilmesi 

Demiryollarına ait taşınmazların kiralanmasına dair işlemler Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliği 

(Yönetim Kurulunun 25.08.2010 tarih 15/143 sayılı kararı ile kabul edilerek 31.12.2010 

tarih 27802 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış) ile yürütülmektedir (Anonim 2010b). 

Yönetmelik ile İdarenin taşınmazların kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş 

olup, Yönetmelik; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ile 28/10/1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana 
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Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. Genel olarak bakıldığında yönetmelik kapsamında 

bazı tanımlar ve açıklamalar yer almaktadır: 

a) Bölge müdürlüğü: Genel Müdürlüğe bağlı bölge müdürlüklerini, 

b) İdare: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile bölge müdürlükleri ve taşra birimlerini, 

c) İhale işlem dosyası: İhaleye esas olmak üzere teknik, idarî ve özel şartname, 

sözleşme taslağı, plan, proje varsa keşif gibi belge ve dokümanları ihtiva eden dosyayı,  

ç) İhale komisyonu: Bu Yönetmelikte belirtilen işlemlerle ilgili ihaleyi gerçekleştirmek 

ve karara bağlamak üzere yetki limitlerine göre oluşturulan komisyonu, 

d) İhale onay tarihi: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkili organlarının ihale 

sonucunu onayladığı tarihi, 

e) İstekli: Teklif veren gerçek veya tüzel kişileri, 

f) İşletici: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne 

ait bir taşınmazın işletme hakkını yükümlenen istekliyi, 

g) Kira bedeli: Kiralanan taşınmaz için ödenen bedeli,  

ğ) Kiracı: Kira sözleşmesinin taraflarından olan, bir taşınmaz veya hakkı belli bir ücret 

karşılığında kiralayan gerçek veya tüzel kişiyi, 

h) Kiralama: Taşınmazların ve bunlarla ilgili hakların belli bir bedel ve süre karşılığı 

kullandırılmasını, 

ı) Proje: Kiralanacak taşınmazların üzerinde yapılacak yapı ve tesislerin inşa ve 

kullanımına ilişkin gerekli hesap, çizim ve diğer dokümanları, 

i) Sözleşme: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile kiracı arasındaki yazılı anlaşmayı, 

j) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî esas ve usullerini gösteren 

belge veya belgeleri, 

k) Tahmini bedel: Kiralanacak yerin ihale öncesi tahmini rayiç bedelini, 
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l) Taşra: Bölge müdürlüklerine bağlı birimler ile doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı diğer 

birimleri, 

m) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

İşletmesi Genel Müdürlüğünü, 

n) Teklif tarihi: Teklifin son verilme gününü, 

o) Yönetim Kurulu: TCDD İşletmesi Yönetim Kurulu 

olarak tanımlanmıştır.  

Kira yönetmeliğinde kiralamalar için ihale yöntemleri ve istisnalar kısmı belirtilmiştir. 

İhale usulleri 34’üncü maddede; kapalı teklif usulü, belli istekliler arasında pazarlık 

usulü, açık teklif usulü ve pazarlık usulü olmak üzere dört usul bulunmaktadır. Bu 

usullerden hariç madde 67’de birde ihalesiz verme şeklinde olan istisnalar yer 

almaktadır. 

4.12 Borçlar Kanununun Kiralama İşlemlerinin Değerlendirilmesi  

Kiralama; genel olarak bir bedel karşılığında bir şeyin kullanılmasının veya ondan 

yararlanılmasının başka bir şahsa bırakılmasıdır. Borçlar Kanunu’nda kira iki kısımda 

düzenlenmiştir. Kira sözleşmelerinin biri “adi kira”, diğeri ise “hasılat kirası” olarak 

tespit edilmiştir:  

Adi kira; öyle bir sözleşmedir ki, kiraya veren, onunla kiracıya, kira parası karşılığında 

bir nesnenin kullanılmasını bırakma borcu altına girer (B.K., Md.248). 

Hasılat kirası; öyle bir sözleşmedir ki, onunla kiraya veren, kiracıya, ürün veren bir 

mesken veya hakkın kullanılmasını ve ürünlerinin devşirilmesini, bir kira parası 

karşılığında, bırakma borcu altına girer. Kira, para ya da devşirilecek ürün veya verimlerin 

bir payı olabilir; bu ikinci duruma ortakçı kirası denilir. Ortakçı kirasında, kiraya verenin 

ürünler üzerindeki hakkı saptanırken bölgesel töreye uyulur (B.K.,Md.270). 

Hasılat kirası ile adi kirası arasındaki farkları aşağıdaki biçimde belirtmek mümkündür: 
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a) Adi kiranın konusu taşınır ve taşınmaz herhangi bir maddi mal olduğu halde; hasılat 

kirasında kiranın konusunu ürün getiren bir taşınır veya taşınmaz, ya da bir ticari 

işletme veya hak oluşturabilir.  

b) Adi kirada taşınır veya taşınmazın sadece kullanma hakkı kiracıya bırakıldığı halde, 

hasılat kirasında, ürün veren bir mal veya hakkın kullanılması yanında, işletilmesi ve 

ürünlerinin elde edilmesi yetkileri de devredilmektedir. 

c) Adi kirada kiracının, kiraya konu şeyi işletmek ve işletmeye elverişli bir halde 

bulundurma yükümlülüğü olmadığı halde, hasılat kirasında bu yükümlülükler vardır 

(BK. Md.278). 

d) Hasılat kirasında, kira bedeli ürün veya verimin bir kısmı veya hissesi olabilir (B.K., 

Md.270). 

e) Hasılat kirasında kira, aletleri ve gereçleri, hayvanları veya zahireyi de kapsıyorsa, iki 

taraftan her biri ötekine bu nesnelerin tümünün imzalı bir defterini vermek ve bunların 

değerlerini elbirliğiyle biçmek ve saptamakla yükümlüdür (B.K., Md.271). Defter 

tutulması kiraya verenin teslim kiracının da geri verme borcunun kapsamını tayin 

bakımından önemlidir. 

Belirsiz kira sözleşmelerinde sona erme konusunda sorunların yaşandığı açıktır. 

Sözleşmede süre belirtilmemişse hem kiracı hem de kiralayan fesih ihbarı ile belli bir 

süre vererek sözleşmeyi sona erdirebilir. 

1- Fesih: Hem belirli hem de belirsiz süreli olsun sözleşme hükümlerinin taraflarca hiç 

veya gereği gibi yerine getirilmemesi veya gecikmelerle yerine getirilmesi halinde 

ortaya çıkan bir sözleşmeyi sona erdirme halidir.  

2- Fesh-i ihbar: Süresi belli olmayan kira sözleşmelerinin sona erdirilmesi yöntemidir. 

3- Önemli sebeplerden dolayı fesh-i ihbar: Bu yol sadece belirli süreli gayrimenkul 

kiraları için geçerlidir. Belirli bir süre için yapılmış olan gayrimenkul kirasında, kira 

ilişkisinin devamını çekilmez hale getiren sebepler ortaya çıktığı takdirde taraflardan 

biri diğerine tazminat vermek ve kanuni mehillere uymak şartıyla kira sözleşmesinin 

feshini talep edebilir. 
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4- Kira bedelinin ödenmemesi halinde; kira sözleşmesi feshedilebilir. 

5- Kiracının ölümü halinde; kiracının gerek mirasçıları, gerek kiralayan, bir yıl ve daha 

uzun süreli kiralamada kanuni sürelere uymak şartıyla sözleşmeyi feshedilebilirler. 

4.13 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun  

6570 Sayılı Kanunun 1’inci maddesi; “Belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve 

istasyonlardaki gayrimenkullerin (musakkaf-üstü örtülü-olmayanları hariç) 

kiralanmalarında kiralayanla kiracı arasındaki hukuki münasebetlerde bu Kanun ile 

Borçlar Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri tatbik olunur.” hükmündedir. 

Bu Kanun, Belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki üstü örtülü 

gayrimenkullerin kira işlemlerinde uygulanacaktır. Bu Kanun kapsamında kalan kira 

işlemlerinde öncelikle bu Kanunda yer alan hükümlere uyulması ancak bu Kanunda 

hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunundaki kira işlemleriyle ilgili genel 

hükümlere riayet edilmesi gerekmektedir.  

Kanunun 7 inci maddesinde tahliye hükümleri öngörülmüştür. Buna göre: “Kira 

şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerine riayet edilse 

bile aşağıdaki yazılı hallerde kiraya veren, 

a) Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına 

rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye isteyebileceği gibi, 

b) Gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma 

ihtiyacında kalırsa kira sözleşmesinin bitiminde, 

c) Gayrimenkulü kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat 

icra etmesi için kullanma ihtiyacında ise kira sözleşmesinin bitiminde, 

d) Gayrimenkulü yeniden inşa veya imar maksadıyla esaslı bir surette tamir, tevsi veya 

tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet veya iştigal mümkün olmadığı fennen 

anlaşıldığı takdirde kira sözleşmesinin bitiminde, 

e) Gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisap eden kimse kendisi veya eşi 

veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya eşi veya 
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çocukları için bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadıyla işyeri olarak kullanma 

ihtiyacında ise iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında kiracıyı keyfiyetten ihtarname 

ile haberdar etmek şartıyla altı ay sonra, 

f) Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine 

iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira 

sözleşmesinin bitiminde, 

Tahliye davası açabilirler. 

Aynı şehir veya belediye hudutları içinde kendisinin veya birlikte yaşadığı eşinin 

uhdesinde kayıtlı oturabileceği meskeni bulunan kimse, kirada oturduğu yeri, malikin 

isteği üzerine tahliye etmeye mecburdur.” hükmü bulunmaktadır. 

Bu Kanunun 14’üncü maddesinde “2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa 

tabi olarak kiraya verilen gayrimenkuller hakkında da bu Kanun hükümleri tatbik 

olunur.” denilmekteyse de 195 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde yer alan 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.11.1991 tarih ve 1991-13-440 E. 1991/545 K. 

Sayılı Kararında 2886 sayılı Kanun uyarınca yapılan kiralama işlemlerinde 6570 sayılı 

Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun uygulanamayacağına karar verilmiştir. 

4.14 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiralama  

Bu Kanunun 1. maddesinde Genel Bütçeye dâhil dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin, 

Özel İdare ve Belediyelerin, kira işlerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği 

belirtilmiştir. Kanunun 53’üncü maddesinde de “Bütün ihaleler bir sözleşmeye 

bağlanır. Sözleşme idare adına ita amiri tarafından imzalanır. Bu Kanunda belirtilen 

özel hallerde sözleşme yapılması zorunlu değildir.” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle 

bu Kanun uyarınca yapılan kira işlemlerinde sözleşme düzenlenmesi bir zorunluluktur. 

4.15 TCDD’de Özellik Arz Eden Kiralama İşlemleri  

TCDD’nin taşınmazlarından bir kısmı işletmecilik faaliyetlerini tamamlayıcı şekilde 

demiryolu taşımacılığını artırmak için ihale edilmeksizin doğrudan ilgili amaca hizmet 
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edecek şekilde Yük Dairesi ve alt birimlerince kiralanabilmektedir. TCDD’nin yine bir 

kısım taşınmazları da Yolcu Dairesi tarafından yine işletmecilik faaliyetlerini 

tamamlayamaya yarayacak şekilde yine doğrudan veya ihale yöntemiyle 

kiralanabilmektedir. 

TCDD’nin limanlarında mülkiyetinde bulunan sahalarda Limanlar Dairesi Başkanlığı 

tarafından işletmecilik faaliyetlerini tamamlayamaya yarayacak şekilde taşınmazlar 

kiralanabilmektedir. Ancak bu tür yapılan kiralamalarda elde edilen gelirler, taşınmaz 

geliri olarak değil de başka başlıklar altında döküm kayıtlarına girilmektedir. 

Çizelge 4.4 Cinslere göre kira dağılımını gösterir tablo (TCDD, 2013 Faaliyet Raporu) 

 

TCDD ile kira sözleşmesi imzalayan her kiracı sözleşmesinde belirtilen süreler 

içerisinde kira bedellerini ilgili banka hesap numarasına veya(önceki uygulamanın bir 

devamı olarak banka olmayan yerlerde) istasyon şefliklerine makbuz karşılığı 

yatırmakla yükümlüdürler.  
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Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kiracılar için ise tebligat çekilerek yükümlülüğü 

yasal olarak hatırlatılarak ikaz edilir. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyecek olan 

kiracılar için ise hem sözleşmesinde belirtilen şartlar, hem de yönetmeliğin “İdarenin 

sözleşmeyi feshi” başlığı altında yer alan madde 58 de belirtilen “(1) Sözleşme 

yapıldıktan sonra kiracının taahhüdünden vazgeçmesi, taahhüdünü şartname ve 

sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya her ne şekilde olursa 

olsun geciktirmesi üzerine, idarenin 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda 

gösterilen ihtar sürelerine uygun olarak süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına 

rağmen aynı durumu devam ettirmesi halinde, sözleşmenin niteliği ve şekline göre 

gerektiğinde mahkeme tarafından tespit yaptırıldıktan sonra, ayrıca protesto çekmeye ve 

hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilir.” İbaresi doğrultusunda yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla işlem 

adımları kuruluş tarafından gerçekleştirilir. 

TCDD taşınmazlarından elde edilen 2010 yılına ait aylık kira gelirleri Emlak ve İnşaat 

Dairesi verilerine göre tespit edilmiş ve bu gelirleri gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 
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Çizelge 4.5 TCDD taşınmazları kira kullanım durumları ve getirileri (Anonim 2010c) 

S.N

o
Kullanım Cinsi

1. 

Bölge 

Kira 

Tutarı/YTL

2. 

Bölge 

Kira 

Tutarı/YTL

3. 

Bölge 

Kira 

Tutarı/YTL

4. 

Bölge 

Kira 

Tutarı/YTL

5. 

Bölge 

Kira 

Tutarı/YTL

6. 

Bölge 

Kira 

Tutarı/YTL

7. 

Bölge 

Kira 

Tutarı/YTL

Toplam 

Kiracı 

Adedi

Kira Tutarı/YTL

1 Açık Arazi 13   64,390.00    27   36,500.00    30   35,919.70    13   3,900.00    3   730.00    61   17,500.00    10   1,517.00    157 160,483.70    

2
Akaryakıt 

İstasyonu
4   43,060.00    2   35,722.00    1   7,373.00    1   1,886.00    0   0.00    2   19,200.00    0   0.00    10 107,243.00    

3 Antrepo 0   0.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    0 0.00    

4 ATM Cihazı 10   9,525.00    8   4,900.00    10   3,138.92    3   135.00    2   210.00    4   821.00    0   0.00    37 18,737.92    

5 Baz İstasyonu 4   4,612.00    6   7,619.00    0   0.00    2   1,100.00    1   540.00    0   0.00    0   0.00    13 13,877.00    

6 Büfe-Büvet 70   56,132.00    34   39,515.00    71   31,218.00    14   3,400.00    15   1,610.00    19   12,980.00    12   3,915.00    235 148,804.00    

7 Büro 19   12,085.00    23   3,150.00    8   400.00    34   5,300.00    3   275.00    5   997.00    2   0.00    94 22,230.00    

8
Çay Ocağı-Çay 

Bah.
10   6,165.00    5   5,373.00    33   14,472.00    8   3,100.00    16   5,055.00    10   9,883.00    2   465.00    84 44,518.00    

9
Depo-Hangar-

Antrepo
11   241,326.00    2   773.00    9   9,904.33    78   24,884.00    0   0.00    6   2,417.00    7   4,538.00    113 283,844.33    

10 Düğün Salonu 0   0.00    1   7,490.00    0   0.00    1   279.00    0   0.00    2   2,580.00    0   0.00    4 10,350.00    

11 Dükkan 34   131,756.00    75   31,076.00    8   4,512.00    12   3,600.00    3   900.00    9   4,252.00    0   0.00    141 176,171.00    

12
Hastane-Sağlık 

Ocağı
1   794.00    1   0.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    2 795.00    

13

Kafeterya-

Lokanta-

Restaurant

40   145,167.00    7   20,100.00    10   10,316.00    3   3,800.00    3   1,730.00    16   27,085.00    2   939.00    81 209,144.00    

14 Kahvehane 6   4,023.00    1   420.00    5   2,103.00    0   0.00    1   280.00    0   0.00    0   0.00    13 6,827.00    

15 Konut-Lojman 13   1,617.00    26   2,250.00    54   4,830.16    83   7,250.00    78   7,755.00    147   11,771.00    7   481.00    408 35,980.16    

16 Lokal 4   8,321.00    1   3,100.00    4   1,413.00    1   49.00    1   190.00    3   925.00    0   0.00    14 13,999.00    

17 Okul Tesisi 1   4,116.00    1   345.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    2   2,518.00    0   0.00    4 6,980.00    

18
Otopark-Oto 

Galeri
7   59,248.00    9   7,646.00    14   27,356.40    1   179.00    2   3,045.00    11   11,340.00    2   1,100.00    46 109,923.40    

19 Pastahane 2   3,030.00    1   1,600.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    1   649.00    4 5,280.00    

20 Spor Tesisi 3   1,255.00    1   342.00    0   0.00    1   48.00    4   8,460.00    7   8,664.00    0   0.00    16 18,770.00    

21
Taksi-Dolmuş 

Durağı
2   571.00    6   940.00    6   3,993.00    5   379.00    3   790.00    1   670.00    3   414.00    26 7,763.00    

22 Tarım Arazisi 4   1,490.00    0   0.00    267   5,850.00    2   67.00    3   160.00    35   1,050.00    94   1,508.00    405 10,125.00    

23 Ticaret Merkezi 6   105,100.00    5   18,281.00    0   0.00    0   0.00    4   33,515.00    0   0.00    0   0.00    15 156,901.00    

24 WC 8   3,973.00    2   340.00    9   1,950.00    2   151.00    2   150.00    6   698.00    1   150.00    30 7,414.00    

25
Diğer Ticari 

Kullanımlar
44   225,642.00    30   237,793.26    115   116,108.06    20   22,658.78    27   34,691.58    40   65,972.08    13   2,260.83    289 704,870.59    

26 Berber 3   266.00    4   2,130.00    4   390.00    3   161.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    14 2,951.00    

27 Stok Sahası 4   3,666.00    7   15,447.00    3   1,500.00    10   5,452.00    9   3,180.00    5   15,572.00    0   0.00    38 44,824.00    

28 Eczane 1   2,340.00    1   15,250.00    2   924.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    0   0.00    4 18,515.00    

TOPL A M 324   1,139,670.00    286   498,102.26    663   283,671.57    297   87,778.78    180   103,266.58    391   216,895.08    156   17,936.83    2297 2,347,321.10    
  

 

TCDD’nin halen kirada olan taşınmazlarının kira tahsilatlarının yapılmasında personel 

eksikliği nedeniyle müşavir firma yönteminden yararlanılması hedeflenmektedir. 2006 

yılı içinde bitmesi planlanan proje sonuçlandığında kiralamalar müşavir firma aracılığı 
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ile yapılması öngörülmüş ancak aradan geçen zamana rağmen bu proje uygulamaya 

geçirilememiştir. 

4.16 Yap-İşlet-Devret Modeli İle Taşınmaz Değerlendirme  

TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde bulundurduğu taşınmazları satış, devir, kiralama 

ile değerlendirme dışında yap işlet devret modeli ile değerlendirmektedir, Bu model ile 

Kurumca ifa edilen,  ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım 

ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını sağlamaktır. 

Dayanak olarak 3996 sayılı “Bazı Yatırım V Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” alınmaktadır.  

3996 Sayılı Kanun; köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, 

kanalizasyon, haberleşme, kongre merkezi, kültür ve turizm yatırımları, ticari bina ve 

tesisler, spor tesisleri, yurtlar, tema parklar, balıkçı barınakları, silo ve depo tesisleri, 

jeotermal ve atık ısıya dayalı tesisler ve ısıtma sistemleri (Ek ibare: 20/12/1999 - 4493/1 

md.) elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri 

tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, trafiği yoğun karayolu, demiryolu 

ve raylı sistemler, gar kompleksi ve istasyonları, teleferik ve telesiyej tesisleri, lojistik 

merkezi, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava alanları ve 

limanları, yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır kapıları ve gümrük 

tesisleri, milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban 

hayatı koruma ve geliştirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisleri, toptancı 

halleri ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi 

konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı 

şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Birinci fıkrada öngörülen 

yatırım ve hizmetlerin bu Kanuna göre sermeye şirketleri veya yabancı şirketler eli ile 

gerçekleştirilmesi bu yatırım ve hizmetlerin, ilgili kamu ve kuruluşları (kamu iktisadi 

teşebbüsleri dâhil) tarafından görülmesine ilişkin kanunların istisnasını teşkil eder. 

3996 Sayılı Kanunun 2’nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-

devret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli ile 
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gerçekleştirilmesindeki usul ve esaslar; bu şirketlerde aranılacak özellikler, 

sözleşmelerin kapsamı, yatırım sonucu oluşacak mal ve hizmetlerin ücretinin 

belirlenmesine uygulanacak kriterler ve konuya ilişkin diğer ilkelere yer verilmek 

suretiyle Maliye, Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı, Hazine müsteşarlığı ve Dış Ticaret 

müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. 

Öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-işlet-devret modeline göre yaptırmak isteyen idare, 

projeye ilişkin ön yapılabilirlik etüdüyle Yüksek Planlama Kuruluna müracaat eder ve 

Yüksek Planlama Kurulu tarafından söz konusu yatırım ve hizmetleri gerçekleştirmek 

için yetkilendirilebilir. Kanun kapsamında yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 

gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmeleri; yetkili idarelerin 

bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu Bakanın onayı alınarak sermaye şirketi veya yabancı 

şirket ile imzalanır (Uğur 1993). 

Yatırım ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendirilmesi, finansmanı, 

kurulması ve işletilmesinden sermaye şirketi veya yabancı şirket sorumludur. Bu 

şirketlerin sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idarenin 

uğrayacağı zararın tazminine ilişkin hükümler sözleşmede yer alır.  

3996 Sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırım sonucu 

üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretler veya katkı payları, 

4 üncü maddeye göre Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak usül ve esaslar 

uyarınca gerekli görülen hallerde idarenin bağlı veya ilgili bulunduğu bakan tarafından 

belirlenir.
 

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri tarafından sözleşmeye bağlanan 

katkı paylarının karşılığı, ilgili idarelerin yılı bütçelerine ödenek olarak konulur. Bu 

fıkra kapsamında bir yılda sözleşmeye bağlanacak katkı payı ödemeli yatırımların 

toplamı, ilgili yıl merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının yüzde 

ellisini geçemez. İlgili yıl bütçelerinden ödenecek katkı paylarının toplamı ise yılı 

merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının yüzde yirmisini geçemez. 
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Bakanlar Kurulu söz konusu oranları iki katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar 

indirmeye yetkilidir. (Değişik cümle: 13/2/2011-6111/132 md.) Bu fıkranın 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. 

Sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından yapılan yatırım ve hizmetler, 

sözleşmenin sona ermesi ile birlikte her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır 

ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer. 3996 Sayılı 

Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulaştırma işlemleri idare 

tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kamulaştırılan 

taşınmazın mülkiyeti idareye aittir. Kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen 

sermaye şirketi veya yabancı şirketçe ödenmesi hususu idare ile bu şirketler arasında 

yapılacak sözleşmelerde hükme bağlanabilir (Yıldız 1987). 

3996 Sayılı Kanunun 2’nci maddede belirtilen konularda ve yap-işlet-devret modeli 

çerçevesinde idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirketin yapacağı bütün iş ve 

işlemler 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga vergisi ile 2.7.1964 

tarihli ve 492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan muaftır. Yap-işlet-devret modeli 

ile yapılacak projelerde ilgili idaresince 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olunmadan yapım ve işletme sürelerinde müşavirlik hizmet alımı 

yapılabilir. Söz konusu hizmet alımına ilişkin esas ve usuller ilgili bakanlıklar 

tarafından belirlenir. 
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4.17 Yap-İşlet-Devret Modeli İle Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Örneği  
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Şekil  4.1 Yap işlet devret modeline göre tasarlanmış Ankara Garı 
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Şekil  4.2 Yap işlet devret modeline göre tasarlanmış Ankara Garı 
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4.18 İşletmecilik Fazlası Taşınmazların Değerlendirilmesi 

Kuruluş işletmecilik fazlası taşınmazlarını satış, kiralama, yapımlı kiralama ve arsa payı 

karşılığı inşaat yöntemleri ile değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerin amacı 

taşınmazlarımızın korunması ve işletmecilik fazlası taşınmazların ülke ekonomisine 

katkısı ile TCDD’ye en etkin şekilde girdi sağlamaktır. Bu amaçla; 

5335 Sayılı Kanunun 32’inci maddesinde (5793 Sayılı Kanunun 43’üncü maddesi ile 

değiştirilmiş), TCDD Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindeki taşınmazlardan yatırım 

planları, işletmecilik esasları ve bu konuda oluşturulacak komisyonun teknik 

değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik fazlası taşınmazların belirlenmesine ve bu 

taşınmazların satışına karar verilmesine TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir. 

İşletmecilik fazlası taşınmazların satış yönetimi; (i) Kamu Kurumlarına Yapılan Satışlar 

2942 Sayılı Kanunun 30’uncu maddesi, (ii) Üçüncü Şahıslara Yapılan Satışlar 5335 

Sayılı Kanunun 32. maddesine (Değişik 5793/43)’e göre ve (iii) Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı’nca 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununa göre yapılan satışlardan 

oluşmaktadır (Çizelge 5).  

Çizelge 4.6 TCDD Satış ve Devir miktarlarını gösterir tablo 
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Yukarıda bahsedilen taşınmaz satış yöntemleri ile ihtiyaç fazlası taşınmazların satışı 

mümkün olmakla birlikte satış ile elde edilen gelirler kısa vadeli gelir elde etme 

yaklaşımları olduğundan, taşınmazların değerlendirilmesinde imar planlarının tadilat 

yapılarak kamu tüzel işbirliği ile 5335 sayılı kanunun 32’inci maddesinin; “imar 

planında TCDD alanı veya TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar ancak imar 

planı değişikliği yapılarak taşınmazın değerlendirilmesinin benimsenmesi uzun vadeli 

sürekli kaynak sağlanması dolayısıyla daha doğru bir yöntem olacaktır. 

Ayrıca, TCDD kullanımında bulunup mülkiyeti Maliye Hazinesi’nde bulunan 

taşınmazlar 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi hakkında 

kanun ile TCDD’nin talebi üzerine, Maliye Bakanlığınca Hazine adına tescil edildikten 

sonra üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, TCDD’nin görev ve faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere, emlak vergisine esas metrekare birim değeri üzerinden ödenmemiş 

sermayesine mahsuben TCDD’ye devredilir. 
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5.  GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Dünya üzerinde önemli miktarlarda tescilli ve tescil harici taşınmaz varlığına sahip olan 

birçok gelişmekte olan ülkede Devletlerin söz konusu taşınmazları etkin olarak 

değerlendiremediği bilinmektedir. Kamu arazileri ve ekonomik gelişme konusunda 

araştırma yapan Perulu H. De Sato (2005)’ya göre Türkiye dâhil 179 gelişmekte olan 

ülkede 9,3 trilyon ABD Doları değerindeki taşınmazın ölü sermaye olarak, 

kullanılmadan atıl durumda olduğu belirtilmektedir. Esasen taşınmazların sermayeye 

dönüştürülmesi ile stok değerden potansiyel sermaye üreten bir değere ulaşılacağı 

açıktır. Araştırma sonuçlarına yapılan çalışmalarda önemli husus kamu arazisinin net bir 

şekilde belirlenerek, uygun planlama ve uygulama işlemlerinin yapımı gerçekleştirilerek 

kiraya verilmesi veya satışa çıkarılmasıdır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyet ve yönetimlerindeki taşınmazların düzenli 

envanterinin olmaması nedeni ile sağlıklı taşınmaz değerlendirme ve ekonomiye 

kazandırma kararlarının verilmesinde güçlük yaşanmaktadır. Bu çalışmada genel olarak 

kamu arazilerinin değerlendirilmesine yönelik yaklaşımlar,  TCDD Genel Müdürlüğü 

(İdare) örneği çerçevesinde incelenmiştir. Kamu kurumlarının mülkiyet ve 

yönetimlerinde bulunan taşınmazları satış ve kiralama gibi değerlendirme 

yöntemlerinde taşınmaz değerlemesinde uzman kişi ve/veya üniversitelerin değer 

tespitleri taşınmazın bedelinin doğru belirlenmesi için gereklidir. Taşınmaz satış 

yöntemleri ile ihtiyaç fazlası taşınmazların satışı mümkün olmakla birlikte satış ile elde 

edilen gelirler kısa vadeli gelir elde etme yaklaşımları olduğundan, taşınmazların 

değerlendirilmesinde imar planlarının tadilat yapılarak kamu özel işbirliği ile 5335 

Sayılı Kanunun 32’inci maddesinin “İmar planında TCDD alanı veya TCDD hizmet 

alanı olarak ayrılan taşınmazlar, ancak imar planı değişikliği yapılarak taşınmazın 

değerlendirilmesi esasına dayandırılmasının”, uzun vadeli ve sürekli kaynak 

oluşturulması bakımından daha doğru bir yöntem olacağı açıkça vurgulanmalıdır. 

TCDD Genel Müdürlüğünün atıl taşınmazları değerlendirilmesindeki en önemli amaç 

yeni yapılan ve yapılacak olan yüksek hızlı tren projelerine maddi destek sağlamaktır. 

Bu amaçla taşınmaz değerlerinin doğru tespiti ve değerlendirme yöntemlerinin 
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belirlenmesi kamu kaynağının daha etkin ve ekonomik kullanımı için büyük önem 

taşımaktadır. 

Kuruluş işletmecilik fazlası taşınmazlarını satış, kiralama, yapımlı kiralama sözleşmesi, 

arsa payı karşılığı inşaat ve yap-işlet-devret yöntemleri ile değerlendirmektedir. Bu 

değerlendirmelerin amacı taşınmazların korunması ve işletmecilik fazlası taşınmazların 

ülke ekonomisine katkısı ile İdare için avantajlı kaynak oluşturulması sağlanmaktır. Bu 

amaçla; 5335 Sayılı Kanunun 32. maddesinde (5793 Sayılı Kanunun 43. maddesi ile 

değiştirilmiş) çerçevesinde taşınmazlardan yatırım planları, işletmecilik esasları ve bu 

konuda oluşturulacak komisyonun teknik değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik 

fazlası olanların belirlenmesi ve bu taşınmazların satışına karar verilmesi için İdare’nin 

Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. İşletmecilik fazlası taşınmazların; kamu kurumlarına 

satışlar 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi, şahıslara satışlar 5335 Sayılı 

Kanunun 32. maddesi (Değişik 5793/43) ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yapılan 

satışlar ise 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununa göre gerçekleştirilmektedir. İdare 

tarafından yeni yatırımlar için kaynak sağlamak için işletmecilik fazlası taşınmazların 

satışı gerçekleştirilmiş olup, 2002-2013 döneminde toplam 9.298.288,28 m
2
 taşınmazın 

satışı veya başka kamu kurumlarına devri yapılmıştır. 

İdarenin hizmetleri için gerekli olan tesislerin kurulması için kiralama ve yap-işlet-

devret yolu ile hizmet üretilmesi sağlanmaktadır. İdarenin halen 1958 taşınmazı 2297 

kiracı tarafından işletilmekte ve Ankara gibi bazı gar sahalarının inşaatı ve işletmeciliği 

de yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilmiştir. Halen İdare’nin 12.455 adet 

taşınmazının yüzölçümü 322.141.056,19 m
2
 olarak tespit edilmiştir. Bunun yaklaşık % 

9,98’i Maliye Hazine adına tescilli ve kalan kısmı İdare’nin mülkiyetinde 

bulunmaktadır. Hazine taşınmazlarının İdare’ye devir işlemleri 6461 Sayılı Türkiye 

Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında 

sürdürülmektedir. Halen devam eden yeni yatırımlar kapsamında kamulaştırma ve diğer 

yöntemlerle arazi ediniminin sürdüğü ve İdare’de dinamik taşınmaz bilgi sisteminin 

olmadığı ve doğal olarak taşınmaz varlığındaki değişikliklerin anlık olarak izlenmesine 

yönelik modelin kurulamadığı tespit edilmiştir. Diğer yandan kamu iktisadi teşekkülü 

olan İdare’nin taşınmazlarının muhasebe sisteminde güncel değerleri ile yer almadığı ve 

finansal raporlama ve değerleme standartlarına uygun işlemlerin henüz 
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tamamlanamadığı da gözlenmiştir. Bununla birlikte 2002 yılından sonra yapılan yasal 

düzenlemeler çerçevesinde İdare’nin mülkiyetinde bulunan işletmecilik fazlası 

taşınmazların ekonomiye kazandırılması yoluyla yeni yatırımlar için kaynak 

oluşturulmuş ve özellikle iki önemli hızlı tren projesi gerçekleştirilmiştir. Esasen atıl 

taşınmazların önemli bir gelir kaynağı olarak değerlendirilmesi ve taşınmazların 

ekonomik değer taşıdığının farkında olunması yönünden İdare birçok kamu kurumu için 

örnek teşkil etmektedir.    
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