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ÖZET 

Dönem Projesi 

YEREL YÖNETİMLERDE TAŞINMAZ YÖNETİMİ: 

POLATLI BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

Ali KÖSE 

Ankara Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü  

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Nuri Semih ÖZ 

Yerel yönetimlerde uzmanlaşmış, sürdürülebilir ve gelir arttırıcı bir gayrimenkul yönetim 

sisteminin kurulması için gerekli olan yapılanma modeli ortaya konulmuştur. Polatlı 

Belediyesinin gayrimenkul varlığı ve yönetim konuları tartışılmıştır. Mevzuat, ilgili 

akademik çalışmalar, yargı kararları ve ilgili kurum kayıtlarından derlenen veriler 

kullanılmış, çözümleme ve değerlendirmeleri yapılmıştır. Coğrafi bilgi sistemi tabanlı 

programlar, rant aracı olarak imar düzenlemesinin, gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi 

gayrimenkul yönetim araçlarının kullanımı ve sorunları irdelenmiştir. Planlı gayrimenkul 

yönetimi için stratejik plan, emlak vergisi yönünden gayrimenkul yönetimi, afet riski 

altındaki yerlerin dönüştürülmesine ilişkin düzenleme kapsamında belediyelere verilen 

yetkiler, devir, tahsis ve irtifak hakları, gayrimenkul edinimi elden çıkarılması ve 

yönetilmesi gibi konular ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde irdelenmiştir. Kamu ve 

özel kurumlarda gayrimenkul yönetimi zaman içinde profesyonel bir çalışma alanı olarak 

gelişmektedir. Mevzuata göre yerel yönetimlerde gayrimenkul yönetimi ile ilgili olarak 

satın alma, kiralama, trampa, kamulaştırma, bağış-hibe, gayrimenkul devri ve tahsisi gibi 

edinim uygulamaları, elden çıkartma yöntemleri ve değerlendirilme yöntemlerinin 

işleyişlerinin hem genel olarak, hem de seçilmiş örnek Polatlı Belediyesi özelinde ayrı 

ayrı değerlendirilmiş ve belediyeler için genel bir çerçeve çizilmiştir. Çalışma sonuçlarına 

göre Polatlı Belediyesinin toplam 7.227.936,59 m2 gayrimenkul varlığının olduğu, 

belediye veritabanı ile tapu kayıtlarının tutarlı olmadığı, başlıca gayrimenkul edinim 

yönteminin imar ve kamulaştırma olduğu, sıklıkla satış yoluyla gayrimenkulün elden 

çıkarılmasının tercih edildiği ve uzun dönemde belediyeye düzenli gelir sağlayacak 

gayrimenkul yönetim kararlarının tesis edilemediği ortaya konulmuştur. 

Mayıs 2013, 220 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, gayrimenkul yönetimi, kamulaştırma ve Polatlı 

Belediyesi. 
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ABSTRACT 

Term Project 

REAL ESTATE MANAGEMENT IN LOCAL ADMINISTRATIONS: 

THE CASE OF POLATLI MUNICIPALITY  

Ali KÖSE 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Advisor: Prof. Dr. Nuri Semih ÖZ 

A model of structuring required for the establishment of a specialized, sustainable, and 

income increasing real estate management in local administrations has been put forward. 

Polatlı municipality’s real estate assets and management issues are discussed. Analyzes 

and evaluations were made by using the data compiled from relevant legislation, 

academic studies, judicial decisions and institution records. The use and problems of real 

estate management tools such as geographical information system based programs, 

zoning as an economic rent tool, and real estate investment trusts have been examined. 

Topics such as a strategic plan for planned real estate management; real estate 

management in terms of real estate tax; authorities granted to municipalities under the 

regulation for transforming places under disaster risk; transfer, allocation, and easement 

rights; real estate acquisition and disposal are examined within the framework of related 

laws. Real estate management in public and private institutions has evolved over time as 

a professional field of study. Acquisition practices such as purchasing, renting, exchange, 

expropriation, donation-grant, real estate transfer and disposal and utilization methods in 

terms of real estate management in local administrations were assessed both generally 

and with a special focus on the selected example, Polatlı Municipality, and a general 

framework for municipalities was drawn. It has been revealed according to the results of 

the study that the Polatlı Municipality has a total of 7,227,936,59 m2 of real estate, the 

municipal database and land registry records are not consistent, the main method of real 

estate acquisition is zoning and expropriation and real estate disposal method is sales and 

real estate management decisions that will provide regular income to the municipality in 

the long run have not been established.  

May 2013, 220 pages  

Keywords: Local administrations, real estate management, expropriation, and Polatlı 

Municipality.  
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1. GİRİŞ 

Merkezi ve yerel yönetimlerin oluşumu ve çalışma şekilleri, ülkelerin yapıları ve idare 

sistemlerine göre farklılık göstermektedir. Türkiye’de yerel yönetimler kapsamında; 

belediyeler, il özel idareleri, köyler ve mahalli idare birlikleri bulunmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın1 127’nci maddesinde belediye; “beldenin ve belde 

halkının mahalli, müşterek ve medeni ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar 

organları halk tarafından seçilen bir kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır.  

Kamu kurumlarının görev, yetki alanları, gayrimenkul yönetimi başta olmak üzere 

idarelerin yönetimi hususunda yasal düzenlemeler mevcuttur. Belediyelerin görev ve 

yetkilerini belirleyen temel düzenlemeler; 1982 Anayasası, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu2, 5216 Sayılı Kanun3 ve ilgili diğer mevzuat hükümleridir. Belediyelerin 

mahallin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan kamu tüzelkişisi olduğu 

5393 Sayılı Kanunda hüküm altına alınmış olduğundan, gayrimenkul edinim amaçları ve 

uygulamalarının da bu çerçeve içinde yürütülmesi gerekli olacaktır. Belediyeler, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların 

Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre gayrimenkul varlıklarının kayıtlarını 

tutması, muhasebe açısından istenen standart ve düzenin kurum içinde tesis edilmiş 

olması zorunluluğu da bulunmaktadır.  

Gayrimenkul yönetim sisteminin belediyelerde profesyonel bir yaklaşımla ele alınmasını; 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na hükümlerine göre gayrimenkulün elden çıkarılması 

ve kiralanması işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na4 göre gayrimenkul satın 

alma ve kiralama usulleri, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu5 hükümlerine göre uygulanan edinim ve elden çıkarma usulleri gibi mevzuat 

zorunlu kılmaktadır. Gayrimenkul yönetimi ve diğer hukuki mevzuat hükümleri birlikte 

                                                 
1 Resmi Gazete Sayısı: 17863, Yayım Tarihi: 09.11.1982. 
2 Resmi Gazete Sayısı: 25874, Yayım Tarihi: 13.07.2005. 
3 Resmi Gazete Sayısı: 25531, Yayım Tarihi: 23.07.2004. 
4 Resmi Gazete Sayısı: 24648, Yayım Tarihi: 22.01.2002. 
5 Resmi Gazete Sayısı: 18215, Yayım Tarihi: 08.11.1983. 
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ele alındığı zaman, mevzuatın karmaşık olduğu ve uzmanlık gerektiren işlemler 

niteliğinde bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 

Yerel yönetimlerin imar uygulamaları, kentsel dönüşüm, gayrimenkul edinimi, elden 

çıkarma, gayrimenkul gelirlerine ilişkin anlaşmazlıkların sayısı gibi unsurlar gayrimenkul 

yönetimindeki sorunların çözümü için, sürdürülebilir bir gayrimenkul yönetimi kurulması 

zorunluluk haline gelmiştir. Gelişen teknolojik imkânlarla birlikte, yerel yönetimlerde 

gayrimenkul yönetiminin teknoloji tabanlı yönetimi ile birlikte coğrafi tabanlı Kent Bilgi 

Sistemleri (KBS)’nin kullanılması; değer haritaları, en uygun yatırım yeri tespiti, nüfus 

yoğunluğu, kullanıcı ilişkisi, alt yerleşimlerin ihtiyaçlarının planlanması, ulaşım ve 

altyapı planlaması, coğrafi tabanlı değerleme işlemi ve bunun diğer kurum ve şirketlerin 

hizmetine sunumu, kurumlar arası veri paylaşımı gibi işlemlerin yapılmasına imkân 

vermektedir. Gayrimenkul yönetiminin, imar ve belediye gelirleri ile ilişkilendirilmesi 

konusundaki iyi uygulama örnekleri ve standartların oluşturulmaması ve mevcut yasal 

düzenlemelere uygun gayrimenkul envanteri ve kayıt işlemleri yerel yönetimlerce yeterli 

düzeyde işlenmemektedir. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Başbakanlık 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve 

ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği içinde gayrimenkul yönetim modeli ve 

standartları oluşturma zorunlulukları bulunmaktadır. Yerel yönetimlerde coğrafi bilgi 

sistemi (CBS) tabanlı gayrimenkul çalışmalarını oluşturulacak standartlara uygun olarak 

düzenlemelidir. 

Yerel yönetimlerde gayrimenkul yönetimi konusunda daha önce yapılmış yeterli çalışma 

bulunmamakla birlikte, bu çalışmalar gayrimenkul yönetimini mevzuat ve yorumları 

şeklinde irdelemiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak; yargı kararları, Polatlı Belediyesi 

örneği, CBS ve yüksek lisans eğitiminin katkıları ile birlikte, mevzuat araştırılmış ilgili 

maddeler irdelenmiştir. Bu çalışma yedi ana bölümden oluşmaktadır. Yerel yönetimlerde 

gayrimenkul edinme şekilleri, elde bulundurma ve çıkarma yöntemleri genel olarak ele 

alınmış, yorumlanması yapılmıştır. Gayrimenkul kaynaklı kamu zararı, CBS tabanlı 

sistemlerin katkıları, rant düzenlemeleri, gayrimenkul ve altyapı gayrimenkul yatırım 

ortaklıkları, stratejik planın katkıları, emlak vergisi, KENTGES çözümlemesinin 

gayrimenkul yönetimindeki etkileri ve Polatlı Belediyesi gayrimenkul durumu 
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irdelenmiş, sürdürülebilir bir gayrimenkul yönetimi hususundaki gereklilikler 

çalışılmıştır. 

Literatür analizi ve idari kayıtların değerlendirilmesine dayalı olarak yapılan bu 

çalışmanın sonuçları yedi bölümde özetlenmiştir. Konunun önemi ve amaçlarının 

açıklandığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde yerel yönetimlerde gayrimenkul 

edinim ilkeleri ve yönetmeleri, üçüncü bölümde yerel yönetimlerde gayrimenkul 

yönetimi esasları ve uygulamaları, dördüncü bölümde gayrimenkul yönetimi açısından 

elden çıkartma işlemleri, beşinci bölümde gayrimenkul yönetiminde gözlenen diğer 

önemli konular ve altıncı bölümde Polatlı Belediyesi örneğinde gayrimenkul varlığı ve 

yönetiminde durum analizi sonuçları verilmiştir. Araştırmanın genel bulguları ile örnek 

belediye incelemelerinin sonuçlarına göre elde edilen başlıca çıktılar, temel gayrimenkul 

yönetim sorunları ve başlıca çözüm önerileri ise son bölümde özet olarak sunulmuştur.  
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2. YEREL YÖNETİMLERDE GAYRİMENKUL EDİNME ESASLARI 

Türkiye’de yerel yönetimler, yürütecekleri hizmetler bakımından ihtiyaç duydukları 

gayrimenkullerin edinimini; satın alma, trampa, kamulaştırma, kiralama, bağış-hibe gibi 

çok farklı yasal dayanaklara sahip yöntemlerle gerçekleştirmektedir. Bu bölümde 

gayrimenkul edinim yöntemlerine ilişkin mevzuat genel olarak açıklanmış, uygulamada 

yaşanan sorunlar ile ilgili mevzuat hükümleri arasında farklılıklar incelenmiştir.  

2.1 Satın Alma Yoluyla Gayrimenkul Edinimi 

Yerel yönetim birimi olarak belediyeler, gayrimenkul satın alma işlemlerini öncelikle 

4734 Sayılı Kanun ile belirlenen yöntem ve usullere göre gerçekleştirmektedir.  Bunun 

dışında 5393 Sayılı Kanun, belediyenin kullanacağı yetkinin sınırını belirleyen temel 

hukuki düzenleme olması açısından ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında, özel hukuk 

ilişkilerini düzenleyen 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun6 alıcı ve satıcıya yüklediği 

sorumluluklar ile diğer ilgili hükümleri de belirleyici olmaktadır.  

Mevzuatla tanınan yetkiler belirli bir düzenle kurumların satın alma işlemlerini 

yapmalarını sağlamaktadır. Mevzuat hükümlerinde belirtilen yetkilere uyulmadan 

yapılan işlemler hukuken geçerli olmamaktadır. Bu açıdan belediyelerin istedikleri 

kişilerden istedikleri gibi gayrimenkul almaları kısıtlanmaktadır (İmamoğlu 2010). 

Gayrimenkul satın alımında 5393 Sayılı Kanunun 18’nci maddesine göre belediye meclis 

kararı gerekmekle birlikte, yetki ve imtiyazları başlıklı 15’nci maddesinin (h) fıkrasında 

“Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 

mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya 

kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.” 

düzenlemesi ile belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gayrimenkul edinimi konusunda 

belediyelere gerekli yetki vermiştir. Satın alım yetkisini 5393 Sayılı Kanunun 18’inci 

                                                 
6 Resmi Gazete Sayısı 27836, Yayım Tarihi 04.02.2011 
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maddesi tanımakla birlikte, esas alım yöntem ve usulleri 4734 Sayılı Kanunda 

düzenlenmiştir. 

Yerel yönetimlerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet 

alımları ile yapım işlerinin ihalelerini 4734 Sayılı Kanunun 2’nci maddesine göre 

yürütecekleri hükmü yer almaktadır. Belediyelerce yapılacak gayrimenkul satın alımları 

da bu kapsamda gerçekleştirilmektedir. İhalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, 

güvenirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanlarda karşılanması, 

kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması gibi hususlar 4734 Sayılı Kanun ile 

amaçlanmıştır.  

Satın alma işlerinde uygulanmak üzere 4734 Sayılı Kanunun 18’nci maddesi kapsamında 

üç ihale usulü belirlenmiştir (İmamoğlu 2010). Bu usullerin işleyişi aşağıda açıklandığı 

gibidir: 

1) Açık İhale Usulü: 4734 Sayılı Kanunun 19’uncu maddesinde öngörülen temel ihale 

usulüdür. Uluslararası mevzuata uygun olarak, işin niteliklerinin gerektirdiği yeterliliğe 

sahip bütün isteklilerin teklif verebildiği usul olarak belirlenmiştir. İhale başlangıcında 

öncelikle yaklaşık maliyet bildirilir. Sonrasında ise kapalı ve mühürlü olarak teslim 

edilmiş zarflar, bütün isteklilerin huzurunda açılır. Uygun olanlar ve olmayanlar 

belirlenir. Uygun olan teklifler içerisinden en ekonomik olanı ihaleyi kazanır.  

2) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü: İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji 

gerektirmesi nedeni ile açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin belli istekliler arasında 

ihale usulü ile yapılmasına imkân tanınmıştır. 4734 Sayılı Kanunun 20’nci maddesinde 

açıklanan bu usulün uygulanabilmesi için iki şart yeterli görülmüştür. Bu şartlar işin 

özelliğinin uzmanlık ve /veya ileri teknoloji gerektirmesi ve açık ihale usulünün 

uygulanamamasıdır. 

3) Pazarlık Usulü: 4734 Sayılı Kanunun 21’nci maddesi pazarlık usulü ile yapılacak işleri 

belirlenmiş, işlerin özelliği ve ivediliği gibi ölçüleri esas almıştır. Pazarlık usulünde de 

diğer usullerde olduğu gibi ihaleye katılmada yeterlik kurallarına göre yeterliği tespit 

edilenler arasında ihale yapılması öngörülmüştür. Pazarlık usulünde farklı olarak, teknik 
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detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda teknik görüşme yapılması ve 

kanunda belirtilen hallerde fiyat görüşmesi de yapılması mümkündür. 

Belediyeler yukarıda açıklanan bu üç yöntem ile 4734 Sayılı Kanun çerçevesinde 

gayrimenkul edinim imkânına sahiptir. Ancak, gayrimenkul ediniminde saydamlık, 

rekabet, eşit muamele gibi hususların saptanması ve aynı özellikte aynı konumda birden 

fazla gayrimenkulün olması gibi kriterlerin bir arada bulunması ender bir durumdur. Bu 

nedenle de belediyeler, bu yöntemleri gayrimenkul satın alımlarında tercih etmemektedir. 

Bu yöntemlerin yerine edinim yöntemi olan, ancak bir ihale yöntemi olmayan doğrudan 

temin yöntemine yönelmektedir. 

Doğrudan temin yönteminde belediyeler ihtiyaç duydukları gayrimenkulü satın alımında 

4734 Sayılı Kanunun 22/e maddesinde öngörülen “İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz 

mal alımı veya kiralanması” düzenlemesini dayanak olarak almaktadır. İlgili madde 

doğrudan tenim yöntemi ile de gayrimenkul mal alımına imkân vermektedir. İdarenin 

ihtiyacını en uygun şekilde karşılamak üzere ihale komisyonu kurmadan, ihale 

yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak satın 

alım yapılır. Doğrudan temin yöntemi ile satın alma işlemi yapılabildiği gibi kiralama 

işlemi de yapılmaktadır. 

Doğrudan temin yönteminin işleyişindeki aşamalar da öncelikle ihale yetkilisince7 

görevlendirilecek kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak gayrimenkul satın 

alınabilmektedir. Doğrudan temin ile yapılacak alımlarda gayrimenkul teslimi belli bir 

süre sonra yapılacaksa alımın bir sözleşmeye bağlanması gerekmektedir. Gayrimenkul 

hazır ise sözleşme yapmak idarenin takdirindedir. Doğrudan temin yönteminde işleyiş 

aşağıdaki sıraya göre gerçekleşmektedir: 

1. Süreç satın alma talebinin ilgili birimce yapılması, 

2. Onay belgesinin düzenlenmesi, 

3. Piyasa fiyat araştırmasının yapılması, 

                                                 
7 Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. 
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4. Başkanlık olurunun düzenlenmesi, 

5. En uygun teklifin seçilmesi, 

6. Ödeme işleminin yapılması. 

Doğrudan temin yönteminde, 4734 Sayılı Kanunun 18’nci maddesinde tespit edilen ihale 

usullerine uyulmadan8 ve Kanun’un 10’ncu maddesindeki yeterlilik şartları arama 

zorunluluğu olmadan satın alınabilme imkânı olsa da, yüksek tutarlı alımlarda 18 ve 

10’ncu maddedeki koşullarında sağlanması uygun olacaktır. 

Belediyelerde harcama yetkilisi bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin 

en üst düzey yöneticisidir. Farklı satın alım imkânları 4734 Sayılı Kanunda mevcut olsa 

da gayrimenkul satın alımı hususunda Polatlı Belediyesince 18’inci maddede belirtilen 

üç unsur pek tercih edilen bir yöntem değildir. İhtiyaç duyulan gayrimenkulle ilgili aynı 

özelliklerde, belki aynı mevkide çok fazla gayrimenkulün olması gerekmektedir. 

Belediyelerde bu nedenlerden dolayı, 4734 Sayılı Kanunun 22/e doğrudan temin yöntemi 

daha uygulanabilir bir yöntem olmaktadır. 

Polatlı Belediye Başkanlığı’nca 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (e) fıkrası ile 

satın alınmış olan beton şantiyesi mevcuttur. Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünce 

öncelikle değer tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edilmiştir. Mahkemece 

değer tespiti için ilgili bilirkişiler atanmış ve yer görme işlemi yapılmıştır. Bilirkişiler 

tespit ettikleri değerleri mahkemeye bildirmiştir. Belediyece yapılacak satın alma işlemi 

bu değerin altında tutulmuştur. Bilirkişi raporu bu amaçla kullanılmıştır. Satın alma 

işleminde yapılmış olan aşamalar şunlardır. 

- Belediye Meclisince satın alma kararı alınır. 

- Piyasa fiyat araştırma komisyonu başkanlık oluru ile kurulur. 

- Üç ayrı firmadan fiyat teklifi alınmalıdır. 

- Alınan tekliflerle Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı düzenlenir. 

- İhale Onay Belgesi düzenlenir. 

                                                 
8 Doğrudan temin yönteminde; ilan yapılmadan, teminat alınmadan ve ihale komisyonu kurmadan işlemler 

gerçekleştirilebilmektedir. 
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- Fen İşleri Müdürlüğünce Teslim Alma Komisyonu kurulur. 

- Gayrimenkul devri yapılır. 

- Komisyonca Teslim Alma Tutanağı düzenlenir. 

- Fen İşleri Müdürlüğünce Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödeme yazısı gönderilir. 

- İlgili firmaca fatura kesilir. 

Böylece 4734 Sayılı Kanunun 22/e maddesine göre satın alma işlemi tamamlanır. Polatlı 

Belediyesince yapılan 4734 Sayılı Kanuna göre satın alma yönetimine ilişkin belgeler EK 

1’de verilmiştir.  

2.2 Trampa Yoluyla Gayrimenkul Edinimi 

Trampa, belli bir gayrimenkulün mülkiyetinin başkasına ait bir gayrimenkulle 

değiştirilmesidir. Trampa sözleşmenin her iki tarafına da borç yüklemektedir. Tarafların 

yüklendiği borç ise tapu siciline tescil ile mülkiyetin devrini sağlamaktır. Eski 818 sayılı 

Borçlar Kanunu’nun9 232’nci maddesinde trampa başlığında; “Beyi hükümleri trampada 

da tatbik olunur. Şöyle ki trampa edenlerden her biri, itasını taahhüt ettiği şeye nazaran 

bayi ve kendisine verilmesi taahhüt olunan şeye göre müşteri hükmünde tutulur” 

denmiştir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Kanunun 283’ncü 

maddesinde; “Satış sözleşmesine ilişkin hükümler, mal değişim sözleşmesine de 

uygulanır; buna göre taraflardan her biri, vermeyi üstlendiği şey bakımından satıcı, 

kendisine verilmesi üstlenilen şey bakımından alıcı durumundadır.” hükmü ile değişim 

sözleşmesi olarak ifade edilmiştir (İmamoğlu 2010).  

Belediyelerce trampa uygulaması gayrimenkul yönetiminde vazgeçilmez unsurlardan 

birisidir. Nakit olarak bir tutarın çıkmaması ve istediği bir yerin mülkiyetine geçmiş 

olmasından dolayı kullanımı her zaman öncelikli bir durumdur. Mevzuat çerçevesinde 

trampayı incelemesi kapsamında, öncelikle 5393 Sayılı Kanun ile verilmiş olan yetkiden 

bahsedilmiştir. Sonrasında ise imar mevzuatındaki trampa ve kamulaştırma 

                                                 
9 04.02.2011 Tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
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mevzuatındaki trampadan bahsedilmiştir. Her ne kadar uygulaması kalmamış olsa da 

kanunen var olan bir yetki olarak 2886 Sayılı Kanunda trampa da irdelenmiştir. 

2.2.1 5393 Sayılı Kanuna göre trampa 

Belediyeler, 5393 Sayılı Kanunun 15’nci maddesinin (h) ve 18’nci maddenin (e) fıkrası 

ile trampa yapabilme yetkisi verilmiştir. Satım sözleşmesine ilişkin kurallar 6098 Sayılı 

Kanunun ilgili maddesi gereği trampada da uygulanır. Trampa kararı 5393 Sayılı 

Kanunun 18’inci maddesinin (e) fıkrasına göre belediye meclisince alınması ve belediye 

bu trampa yetkisini 5393 Sayılı Kanunun 34’ncü maddesi gereğince belediye encümenine 

vermesi gerekmektedir. Trampa işlemi 2942 Sayılı Kanun çerçevesinde yapılması 

gerekmektedir. Ayrıca yine Belediye Kanunu’nun 69’ncu maddesinin ilk fıkrasında da 

trampa yetkisi verilmiştir. 

Trampa ile ilgili olarak yapılacak işlemler 2942 Sayılı Kanun çerçevesinde 

gerçekleşeceği için kamulaştırma bölümünde aşamalar ayrıca anlatılacaktır. Bu bölümde 

ayrıca trampa aşaması anlatılmamıştır. Trampa işlemi ile ilgili olarak öncelikle belediye 

mevzuatı çerçevesinde yetkinin mevcut olması gerekmektedir. Belediye meclisi 

tarafından encümene gerekli trampa yetkisi irdelenen maddeler ile verilmelidir. Bundan 

sonraki aşamalarda ise diğer mevzuatla bu yetkinin nasıl kullanılması gerektiği 

irdelenecektir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E:2008/1-284, K:2008/294, T:02.04.2008 sayılı 

Kararda; “…belediye meclis ve encümeninin görev ve yetkileri Belediye Kanunu ile 

belirlenmiştir. Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 18/3 maddesine göre taşınmaz mal 

alımına, satımına, takasına (trampa) tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine...” yetkili 

kılınmış, ayrıca aynı yasanın 34/g maddesinde de taşınmaz mal satımına, trampasına ve 

tahsisine ilişkin Meclis Kararlarını uygulamak yetkisinin belediye encümenine 

devredilebileceği hükmü verilmiştir. Kanun’un açık hükmünden de anlaşılacağı üzere 

belediye encümeninin belediyeye ait taşınmaz malları doğrudan trampa yetkisi 

bulunmamaktadır. Belediye meclis kararına dayanmayan belediye encümeninin yapmış 

olduğu tasarruf işleminin yasal olduğu söylenemez.” olduğu belirtilmiştir. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/KAZANCI/ibb/contents.chm::/%20mk:@MSITStore:contentsa.chm::/tc5393.htm#18
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2.2.2 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre trampa 

Belediyelere imar çalışmalarında kolaylık sağlamak amacıyla 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun10 17’nci maddesi gereği, Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar 

planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya 

kapanan yol ve meydanlarda hâsıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan 

parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, 

gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel 

takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın 

almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin 

eder. Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, kamu yararı için, belediye veya 

valilikçe yeri alınan şahısların muvafakatleri halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel 

takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye belediye ve valilik yetkilidir. 

Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan 

imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel 

takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle 

sattırmaya yetkilidir. Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 

2942 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.  

2942 Sayılı Kanunun 18’nci maddenin (12) fıkrasının “Bu maddenin tatbikinde belediye 

veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakati halinde 

kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı 

yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler.” hükmü ile 

trampa yapma imkânı getirilmiştir. Ayrıca 18’nci madde uyarınca yapılacak olan 

işlemlerde kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin kabulü halinde, kamulaştırılması 

gereken yerlere karşılık, plan ve kanun kurallarına göre yapı yapılması mümkün olan 

belediyeye ait gayrimenkul mallardan verebilme imkânı getirilmiştir (İmamoğlu 2010). 

Danıştay Altıncı Dairesi’nin E:1992/3911, K:1993/4329, T:18.10.1993 sayılı Kararında; 

Belediyenin mülkiyetinde bulunan yerlerde davacılara ait olan ve henüz 

                                                 
10Resmi Gazete sayısı 18749, Yayım Tarihi 09.05.1985 
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kamulaştırılmayan yerin trampa edilmesi yolundaki istemin reddinde isabetsizlik 

görülmediği hakkındadır. Kurum tarafından vatandaşa tebliğ işleminden sonra talepte 

bulunması gerektiği hususundaki 2942 Sayılı Kanunun 8’nci maddesinde nedeni ile dava 

reddedilmiştir. 

Danıştay Altıncı Dairesi’nin E:2001/4154, K:2002/5012, T:11.12.2002 sayılı Kararında; 

“3194 Sayılı Kanunun 17‘nci maddesinin (3) fıkrasında, belediye veya valilikler ile 

şuyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde belediye veya 

valilikler hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer 

satın almaktan imtina ederse, şuyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.” hükmü yer 

almıştır. Belirtilen hüküm uyarınca belediyeler imar parsellerindeki hisselerini diğer 

hissedarlara bedel takdiri suretiyle satmaya yetkilidir. Kanun maddesinde bu hisselerin 

şahıs hisseleriyle takas edilebileceğine ilişkin bir düzenleme açıkça yer almaması nedeni 

ile trampa yapılamayacağına dair kararlar mevcuttur. 

2.2.3 2942 Sayılı Kanuna göre trampa 

Yerel yönetimlere 2942 Sayılı Kanun 26’ncı maddesi, “Mal sahibinin kabul etmesi 

halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan 

taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir. 

Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, idarenin ihale 

komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşınmaz mal 

bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği 

taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüz yirmisini aşamaz.” 

düzenlemesi yer almış ve kamulaştırma yapan idare tarafından, mal sahibinin kabul 

etmesi halinde, kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş 

olan gayrimenkul mallarından bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı 

verebileceği kuralı getirilmiştir (İmamoğlu 2010). 

Belirtilen hükümde karşılıklı anlaşma söz konusudur. Eğer anlaşma söz konusu olmazsa 

belediye kamulaştırmayı Kanun’un diğer hükümlerine göre yapacaktır. Trampa edilecek 

gayrimenkul ile kamulaştırılacak gayrimenkulün değeri arasındaki fark her halde yüzde 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/KAZANCI/ibb/contents.chm::/%20mk:@MSITStore:contentsa.chm::/tc3194.htm#17
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120 oranını geçmemelidir. Trampa edilecek gayrimenkule de kamulaştırma mevzuatına 

göre bedel takdir edilecektir. 

Kamulaştırma mevzuatına göre trampa işleminde uzlaşma komisyonu, kıymet takdir 

komisyonunca tespit edilen bedeli gayrimenkul sahibine bildirmeden, kamulaştırma 

kararı alınan gayrimenkulün bedelinin ödenmesi suretiyle ve pazarlıkla satın almak veya 

başka bir gayrimenkulle trampa yoluyla devralmak istediğini resmi taahhütlü bir yazı ile 

bildirir. Malik veya temsilcisi tarafından 15 gün içerisinde satmak veya trampa isteği ile 

birlikte idareye başvurması halinde pazarlık görüşmesi yapılır, tespit edilen tahmini 

bedeli geçmemek üzere, bedelde veya trampada anlaşılması halinde yapılan bu anlaşmaya 

istinaden tutanak düzenlenir. Malik veya temsilcisi tarafından tapuda belirtilen günde 

ferağ vermesi ile kamulaştırma bedeli ya da trampa işlemi gerçekleştirilir. 

Polatlı Belediyesince 2942 Sayılı Kanun çerçevesinde yapılan trampa örneği 

incelenmiştir (EK 2). Belediyece gerçekleştirilen trampa işlem aşamaları aşağıda 

sıralanmıştır: 

1. Polatlı Belediyesi imar planında park alanı olarak ayrılan gayrimenkul ile mülkiyeti 

Polatlı Belediyesine ait olan gayrimenkulün trampası, ilgili dernek tarafından talep 

edilmiştir. 

2. İlgili talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

3. Kıymet Takdir Komisyonu odalardan istemiş olduğu fiyatları da dikkate alarak, 

tahmin edilen bedeli tespit edilmiştir. 

4. Uzlaşma Komisyonu ilgili dernek ile uzlaşmaya varmış ve uzlaşma tutanağı tanzim 

edilmiştir. 

5. Encümence bu konuda karar alınmıştır. 

6. Tapu müdürlüğüne ilgili Encümen Kararınca tapu ferağın verilmesine müteakip 

bankaca bloke edilen tutarın ödeneceği bildirilmiştir. 

7. Tapu tescilinden sonra trampa ile oluşan farkın ödenmesi hususunda başkanlıkça olur 

alınmış ve ödeme işlemi gerçekleşmiştir. 
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Yargıtay On Sekizinci Hukuk Dairesi’nin E:1996/441, K:1996/5137, T:21.5.1996 sayılı 

Kararında; “Kamulaştırma karşılığı belediyeye ait başka bir taşınmazla trampası kabul 

edilmiş kamulaştırma işleminde, trampa işleminin gerçekleşmemesi üzerine idarenin 

ihtilafsız bedeli daha sonra bankaya yatırması, önceki kamulaştırma kararına geçerlilik 

kazandırmaz.” denilmektedir. 

Danıştay Altıncı Dairesi’nin E:971/2864, K:1973/4426, T:27.11.1973 sayılı Kararında 

ise; “Kamulaştırma bedeline karşılık verilecek taşınmazın, belediyenin özel mülkiyetine 

geçirilmiş emlakten olması gerektiği bildirilmiştir. 2981 sayılı İmar ve Gecekondu 

Kanunu aykırı yapılarla ilgili Kanun’un 10’ncu maddesinin (a) fıkrasında belediye 

mülkiyetindeki yerin tahsisi istenmiş, ancak ilgili yer başkaları ile hisseli olduğu, tamamı 

belediye mülkiyetinde olmadığı için tahsis yapılamayacağı,” hükmü verilmiştir. 

Danıştay Altıncı Dairesi’nin E:1979/3565, K:924, T:02.03.1983 sayılı Kararında; “Mal 

sahibinin izni olmadan trampa yoluyla kamulaştırma yoluna gidilemez.” hükmü 

verilmiştir. 

2.2.4 2886 Sayılı Kanuna göre trampa 

Belediyelere trampa yetkisi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun11 1’inci maddesinde geçen 

“Genel bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, 

satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu 

kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür” düzenlemesi ile tanınmıştır. Düzenlemede 

gayrimenkulün değerlerinin birbirine oranının kaç olacağı konusuna yer verilmemiştir. 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 

64-66’ncı maddeleri trampa ile ilgili hükümleri içermektedir. Hazine Taşınmazlarının 

İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre, imar planlarında kamu hizmet 

alanlarına ayrılmış gayrimenkulü, miras ve ölüme bağlı tasarruflar dışında sonradan 

edinenlerin trampa talepleri değerlendirilmez. 

                                                 
11 Resmi Gazete Sayısı: 18161, Yayım Tarihi:10.09.1983. 
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Yapılacak olan trampanın tutarı ne olursa olsun pazarlık usulü ile yapılması gerektiğini 

2886 Sayılı Kanunun 51’nci maddesinin (g) fıkrası “Kullanışlarının özelliği, idarelere 

yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun 

görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, 

trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi” ifadesi ile hüküm altına almıştır. 

2.3 Kamulaştırma Yoluyla Gayrimenkul Edinimi 

Kamulaştırma, Devlet ve kamu tüzel kişilerinin sahip oldukları kamu gücüne dayanarak 

özel kişilerin mülkiyetinde bulunan gayrimenkulü kamu yararına, bedelini nakden veya 

belirli hallerde eşit taksitlerde ödemek suretiyle zorla almasıdır. 1982 Anayasanın 46’ncı 

maddesine göre; Devlet kamu tüzel kişileri; kamu yararı gerektirdiği hallerde, gerçek 

karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamı 

veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar 

üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. Kamulaştırma tanımında üç unsur 

bulunmaktadır. Kamu yararı, bedelin peşin ödenmesi, mal sahibinin rızasının 

aranmamasıdır. Kamulaştırma yapmak için yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma 

işlemine başlanamaz. Bazı durumlarda kamulaştırma yerine irtifak hakkı kurulabilir. 

Kamu yararı kararını belediyelerde belediye encümeni alır. İlçelerde kaymakamın, il 

merkezlerinde valinin onayı ile tamamlanır. Onaylanmış imar planındaki hizmetler için 

ayrıca kamu yararı kararı aldırmasına gerek bulunmamaktadır.  

Danıştay Altıncı Dairesi’nin E:1988/1119, K: 1988/1679, T:22.12.1988 sayılı Kararında; 

“Bankaya yatırılan kamulaştırma bedeli, kamulaştırılan taşınmazlar için takdir edilen 

bedeli karşılamadığı, bu durumun kamulaştırma bedelinin nakden ve peşin olarak 

ödeneceği yolundaki kurala aykırılık teşkil ettiği,” şeklinde hüküm verilmiştir. Belediye 

mevzuatına göre kamulaştırma kararı belediye encümeni tarafından alınır. Konu ile ilgili 

Danıştay Altıncı Dairesi’nin E:1981/792, K:1982/918, T:13.04.1982 sayılı hükmünde; 

Belediye meclisinin kamulaştırma kararı alma yetkisinin bulunmadığı açıkça 

vurgulanmıştır. 5393 Sayılı Kanunun 34’ncü maddesi (b) fıkrasına göre belediyelerde 

kamulaştırma kararını belediye encümeni alır. 
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2942 Sayılı Kanun kapsamında kamulaştırma işleminin aşamaları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

- Kamu yararı kararının alınması ve onanması, 

- Kamulaştırılacak gayrimenkulün ölçekli planının yapılması, 

- Kamulaştırılacak gayrimenkulün tapu siciline şerh verilmesi için ilgili tapu dairesine 

bildirilmesi, 

- Gayrimenkulün maliklerinin tespiti ve vergi değerlerinin alınması,  

- İdare bünyesinde kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarının kurulması, 

- Komisyon resmi taahhütlü yazı ile maliki satın alma yoluyla kamulaştırma için davet 

etmesi,  

- Malikin idareye başvurması sonucu anlaşmaya varıldığı takdirde tutanak tutulması ve 

malik ve komisyon üyelerince imzalanması, 

- Tutanaktan sonra 45 gün içerisinde tutanaktaki bedel ödemeye hazır hale getirilir, 

malike bildirilir, anlaşma tutanağı ve kamulaştırma öncesi taşınmaz üzerindeki tüm 

takyidat ve haklardan arındırıldığını bildiren yazıya istinaden idare adına tapuya resen 

tescil veya terkin edilir.  

- Satın alma veya trampa edilen gayrimenkul kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır, 

kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davası açılamaz. 

- Eğer malik ile anlaşılamaz ise gayrimenkulün bulunduğu yerdeki asliye hukuk 

mahkemesine müracaat eder. Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi 

adına yatırılmasına ve tescilin idare adına yapılmasına karar verir ve bu karar bankaya ve 

tapu dairesine bildirilir (Okan vd. 2009). 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E:1981/5-997, K:1984/31, T:25.01.1984 sayılı 

Kararında, usulüne uygun şekilde gerekli araştırma ve soruşturma yapılmadan ilanen 

tebligat yoluna gidilemeyeceği vurgulanmıştır. Bir kamu kuruluşuna ait olan gayrimenkul 

diğer bir kamu kurumu tarafından kamulaştırılamayacağı gerektiği takdirde anlaşma yolu 

ile diğer idareye devri 2942 Sayılı Kanun 30’uncu maddesi ile öngörülmüştür. Danıştay 

Altıncı Dairesi’nin E:2008/11125, K:2010/9624 sayılı Kararında ise idareler arası 

taşınmaz devirlerinde 2942 Sayılı Kanunun 30’ncu maddesinin uygulanacağı ve bundan 
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kaynaklanan uyuşmazlığın da Danıştay Birinci Dairesince çözümleneceği 

vurgulanmıştır. 

2.3.1 3194 Sayılı Kanun hükümlerine göre kamulaştırma 

Belediyeler 3194 Sayılı Kanunun 12’nci maddesinin, “İmar planlarında gösterilen cephe 

hattından önde bina yapılamaz. Herhangi bir arsanın cephe hattının gerisinde kalan kısmı, 

plan ve yönetmelik esaslarına uygun bina inşaatına yetmiyorsa, beş yıllık imar programı 

içinde olup olmadığına göre, 10’uncu maddede belirtilen müddetler içerisinde 18’inci 

madde hükümleri tatbik edilmediği veya başka bir şekilde halline imkân bulunmadığı 

takdirde mal sahibinin yazılı müracaatı üzerine, bu arsanın tamamı ilgili idarelerce 

kamulaştırılır” hükmü ile belediyeler imar planlarında bina yapımına uygun olmayan 

arsalar için vatandaşın talebi ile kamulaştırma işlemi yapabilmektedirler. 

Belediyelerin 3194 Sayılı Kanunun 18’nci maddesinde belirtilen %40 sınırı geçen 

durumlarda fazla kısmın belediyece kamulaştırma yoluyla tamamlanacağı hükmü 

mevcuttur. 18’nci maddenin 12’nci paragrafında bu madde çerçevesinde kamulaştırma 

için ödenecek bedel yerine ilgililerin muvafakati halinde belediyeye ait bina yapılabilecek 

başka bir yer verilebilir hükmü mevcuttur.  

Polatlı Belediyesince 3194 Sayılı Kanunun yukarıda bahsedilen hükmü gereği, 2942 

Sayılı Kanuna göre yapılmış olan örnek kamulaştırma uygulamasına ilişkin işlem 

aşamaları aşağıda sıralanmıştır (EK 3): 

1. Belediye başkanlığına ilgili ada parselin park alanı içerisinde kalmış olması nedeni ile 

kamulaştırılması talep edilmiştir. 

2. Belediye imar ve şehircilik müdürlüğünce odalardan fiyat teklifi istenmiştir. 

3. Toplanan belgeler çerçevesinde mali hizmetler müdürlüğünden fiyat tespiti 

istenmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2942 Sayılı Kanun kapsamında böyle bir 

yetkisi bulunmamakla birlikte, bu işlemin başkan tarafından görevlendirilecek Kıymet 

Takdir Komisyonunca yapılması gerekmektedir. 
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4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, encümence kamulaştırma işleminin yapılması 

hususunda karar alınması talep edilmiştir. 

5. Uzlaşma Komisyonunca taraflarla uzlaşma sağlanmış ve tutanak düzenlenmiştir. 

6. Encümence m2fiyatı 110 TL’den olmak üzere toplamda 11.200,00 TL bedelle 

kamulaştırılmasına karar verilmiştir. 

7. Kamulaştırma kararına istinaden tapu müdürlüğüne bilgi verildiği ve bedelinin ilgili 

kişiler adına yatırılması hususunda başkan oluru alınmıştır. 

8. Bankaya yatırılan tutar için bloke konması hususunda olur alınmıştır. 

9. Banka dekontu Mali Hizmetler Müdürlüğünce İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim 

edilmiştir. 

10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Tapu Müdürlüğüne 2942 Sayılı Kanunun 7’nci 

maddesi gereği şerh konulması bildirilmiştir. 

11. Tapu Müdürlüğünce şerh işlemi uygulanmıştır. 

12. Tapu Müdürlüğünce kamulaştırma işleminin yapıldığı bilgisi belediyeye 

bildirilmiştir. 

Polatlı Belediyesince yapılmış olan kamulaştırma işlemi ile ilgili olarak özellikle Kıymet 

Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonlarının oluşturulması konusundaki bilgi ve 

belgeler tam olarak edinilememiş olmakla birlikte uzlaşma tutanağı tespit edilmiştir.  

2.3.2 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre kamulaştırma 

Belediyelere, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun12 5’nci maddesi “Lüzumu halinde, 

belediyeler gecekondu ıslah ve tasfiye sahaları içinde bulunan veya bu kanun hükümleri 

dairesinde yeniden teşkil edilecek önleme bölgeleri içine rastlayan özel mülkiyetteki arazi 

ve arsaları ve bunlar içerisinde yapı veya sair herhangi bir tesis bulunduğu takdirde bu 

yapı ve tesisleri, bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanmak üzere, Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığının izni ile sahipleriyle anlaşarak satın alabilirler veya kamulaştırabilirler.” 

hükmü ile kamulaştırma yetkisi vermiş, ancak 4916 sayılı Kanun’un 38’nci maddesinin 

                                                 
12Resmi Gazete Sayısı: 12362, Yayım Tarihi: 30.07.1966. 
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(c) fıkrası ile bu hüküm kaldırılmıştır. Böylelikle belediyelerin 775 Sayılı Kanun ile 

mülkiyet edinme konusu kazanılmış haklar dışında kalkmıştır. 

1968-1970 yılları arasında daha önceleri Topçu ve Füze Okulu tarafından atış talimgâh 

yeri olarak kullanılan sonrasında boşaltılan alan, gecekondu önleme bölgesi olarak tahsis 

edilmiştir. Bölge içerisinde Polatlı Belediyesince 775 Sayılı Kanun kapsamında tahsisler 

mevcut olmakla birlikte, satın alma ve kamulaştırma kayıtları tespit edilememiştir. Satışla 

ilgili örnek, gayrimenkulün elden çıkarılması bölümündeki gecekondu mevzuatı 

kapsamında anlatılacaktır. 

2.3.3 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

Taşınmaz kültür varlıkları ve bunların korunma alanları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu’nun13 15’nci maddesi ile hangi esaslarda 

kamulaştırılacağını belirtmiştir. Maddenin (a) fıkrasında; “Kısmen veya tamamen gerçek 

ve tüzelkişilerle mülkiyetine geçmiş olan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıkları ile korunma alanları Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak programlara 

uygun olarak kamulaştırılır. Kamulaştırma için, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine 

yeterli ödenek konur. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli 

idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği 

fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler.” denilmek suretiyle belediyelere 

de kamulaştırma hakkı tanınmıştır (İmamoğlu 2010). 

2.3.4 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

Belediyelere de dönüşüm imkânı 16.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun14 kapsamında tanınmıştır. 

Belediyelere, 6306 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin (2) fıkrasındaki; “Üzerindeki bina 

yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte 

                                                 
13 Resmi Gazete Sayısı: 18113, Yayım Tarihi 23.07.1983. 
14 Resmi Gazete Sayısı: 28309, Yayım Tarihi 31.05.2012. 
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iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel 

kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için bakanlık, TOKİ veya İdare (belediye) 

tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir.” hüküm ile yetki verilmiştir. İlgili 

hükümde belirtilen kamulaştırma işlemi 2942 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (2) 

fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır ve ilk taksit 

ödemesi, mezkûr fıkraya göre belirlenen tutarların beşte biri oranında yapılır, hükmü de 

mevcuttur (İmamoğlu 2010). 

Türkiye’nin birçok yeri deprem riski altında olması ve yapı denetim uygulaması 

yapılmamış birçok binanın mevcut olması nedeni ile 6306 Sayılı Kanun belediyeler çok 

iyi şekilde kullanmalıdır. 6306 Sayılı Kanun kapsamında muaf olunan birçok harç, ücret 

inşaat maliyetlerini de aşağı çekmektedir. Kanun’un ayrıca kira ve kredi faiz destekleri 

de mevcuttur. 

2.3.5 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanuna göre 

kamulaştırma 

Yıpranan tarihi ve kültürel gayrimenkulün korunması amacını, 5366 sayılı Yıpranan 

Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması Hakkındaki Kanun’un15 1’nci maddesinde; “büyükşehir belediyeleri, 

büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe 

belediyeleri ve nüfusu 50.000’in üzerindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı 

dışında il özel idarelerince, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat 

varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu 

bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve 

restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları 

oluşturulması, tabi afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz 

varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır.” şeklinde açıklamıştır.  

                                                 
15Resmi Gazete Sayısı: 25866, Yayım Tarihi 05.07.2005. 
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5366 Sayılı Kanunun 2’nci maddesine göre yenileme alanları; “il özel idarelerinde il 

genel meclisinin ve belediyelerde belediye meclisinin üye tam sayısının salt 

çoğunluğunun kararı ile belirlenir. İl özel idaresinde il genel meclisince ve büyükşehirler 

dışındaki belediyelerde belediye meclisince bu konuda alınan kararlar, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi ile Bakanlar Kuruluna sunulur. Büyükşehirlerde ise ilçe 

belediye meclislerince alınan kararlar, büyükşehir belediye meclisince onaylanması 

üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi ile Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar 

Kurulu projenin uygulanıp uygulanmamasına üç ay içinde karar verir.” şeklinde 

açıklanmıştır. Belediye meclislerinin salt çoğunluğu ile alınacak olan karar ile yenileme 

alanları belirlenir. Karar ilgili bakanlıkça bakanlar kuruluna sunulur. Bakanlar kurulu 

projenin uygulanıp uygulanmamasına üç ay içinde karar verir. 

Yenileme alanlarındaki kamulaştırmada esasın anlaşma yolu olduğu, 5366 Sayılı 

Kanunun 4’üncü maddesinin (2) fıkrası ile bildirilmektedir. Yine bu maddenin (3) 

fıkrasında ise kamulaştırma yerine satın alma, kat karşılığı ve 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu16 ile düzenlenen intifa hakkı veya üst hakkı kurulması yolu ile sınırlı ayni hak 

tesis etme yetkisi verilmiştir. 

Belediyelere 5366 Sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin son fıkrasındaki; “Yenileme 

alanlarında uygulanacak projelerin kamulaştırma, plân, proje ve yapım işlerinde 

kullanılmak üzere, 2863 Sayılı Kanunun 12’nci maddesine göre oluşturulan taşınmaz 

kültür varlıklarının korunmasına katkı payı hesabından belediyelere aktarma yapılır.” 

hüküm ile projede kullanılmak üzere kültür varlıkları koruma katkı payından finansman 

imkânı getirilmiştir.  

Polatlı Belediyesince 5366 Sayılı Kanunun kapsamında yapılmış olan bir uygulama tespit 

edilememiştir. Ancak özellikle Sakarya Zaferi’nin geçtiği ve sit alanı olarak ilan edilen 

yerler için bu kanun kapsamında çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca içtihatlarda da bu 

konuda herhangi bir karar bulunamamıştır. 

                                                 
16Resmi Gazete sayısı 24607, Yayım Tarihi 08.12.2001 
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2.4 Kiralama 

Kira, belirli bir bedel karşılığında herhangi bir mal gayrimenkul veya bir menkulün 

kullanım hakkını elde etmektir. Belediyeler gayrimenkulünü 5393 ve 2886 Sayılı 

Kanunlara göre kiraya verebilirler. Ancak belediyeler kamuya tahsis edilmiş olan 

gayrimenkulünü kiraya veremezler. Kamu kurum ve kuruluşlarının, hangi usul ve esaslar 

içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira sözleşmelerine de 6098 Sayılı Kanun 

hükümlerinin uygulanacağı 339’ncu madde ile belirtilmiştir. Belediyelerin sahip olduğu 

gayrimenkulün 2886 Sayılı Kanun kapsamında ihaleyle kiraya verilmiş olması, bu 

kiralama sözleşmesinin bir özel hukuk akdi niteliğini ortadan kaldırmamakta ve 

dolayısıyla 6098 Sayılı Kanun hükümlerinin de göz önünde bulundurulması gerekir. 

Kiraya vermeye yetkili olanlar ve kira süreleri; Belediye gayrimenkulü ile ilgili kiralama 

işlemleri 5393 Sayılı Kanunun 18 ve 34’ncü maddelerine göre üç yıla kadar olan 

kiralamalarda belediye encümeni, 3 yıldan fazla olan kiralamalarda ise belediye meclisi 

yetkisindedir. Gayrimenkulü üç yıldan fazla olarak kiraya verileceği durumlarda meclis 

kararında gayrimenkulün kaç yıllığına kiraya verildiği belirlenmeli ve bu sürenin 

bitiminde yeniden ihaleye çıkılmalıdır. Sayıştay denetim raporlarında belirtilen 

“Encümen kendisinde olmayan yetkiyi kullanarak taşınmazı üç yıldan fazla veya her yıl 

kira miktarını belirlemek suretiyle ucu açık bir şekilde yıllarca kiraya vermemeli ve kira 

süresinin belirsiz bir şekilde uzamasına neden olmamalıdır.” ifadeler kira sürelerindeki 

sürenin 5393 Sayılı Kanundaki süreler olması gerektiğini teyit etmektedir. 

Danıştay Onuncu Dairesi’nin E:2002/4860, K:2002/8, T:08.01.2003 sayılı Kararında; 

“Belediyeye ait taşınmazın 2886 Sayılı Kanun uyarınca 49 yıl süre ile kiraya verilmesine 

ilişkin belediye encümen kararının iptali istemiyle belediye meclis üyelerinin dava 

açabileceği” hükmü verilmiştir. 

Kira bedeli tespitinde rayiç bedel esas alınır. Aynı veya benzer vasıfta emsal 

gayrimenkulün emlak vergisi değerinin % 5’inden az olmamak şartıyla idarece doğrudan, 

eğer emsal gayrimenkul yok ise, ticaret odası, emlakçılar odası veya bilirkişilerden bilgi 
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alınarak tespit edilir. Polatlı Belediyesince kira fiyat tespitinde umumiyetle odalardan ve 

emlak servisinden alınan değerlerin ortalaması alınmaktadır. 

Kira ihaleleri için şartname düzenlenmesi gerekmektedir. Şartnamede bulunması gereken 

durumlar vardır. Tahmini kira bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat alınır. Kira 

bedelleri sözleşmedeki süre ve tutarlar üzerinden tahsil edilir. Kira oranı yeniden 

değerleme oranında arttırılarak hesaplanacaktır. Sözleşme yapılmadan önce % 6 oranında 

kesin teminat alınır. 6101 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama şekli 

Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesiyle 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında 

Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Kira sözleşmesi 6098 Sayılı Kanunun 4’üncü 

bölümünde düzenlenmiştir. 6098 Sayılı Kanunun 344’ncü maddesinde, “Tarafların 

yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki 

kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu 

kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda 

bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki 

artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne 

alınarak hakkaniyete göre belirlenir. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp 

yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira 

sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak 

kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve 

emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş 

yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan 

ilkelere göre değiştirilebilir. ...” şeklinde yapılan düzenleme ile kira artışlarında nasıl 

hareket edileceği belirlenmiştir. 

İhale usulü kapsamında; 2886 Sayılı Kanunun 45’nci maddesinde, 1’nci maddede 

bahsedilen işlerin ihalesinde genel bütçe tarafından tespit edilecek olan tutarı geçmeyen 

ihaleler açık arttırma usulüyle yapılacağı belirtilmektedir.  Bu tutarı geçen ihalelerde 

kapalı teklif usulü uygulanır. 2886 Sayılı Kanunun 51’nci maddesinin (g) bendine göre, 

gayrimenkulün kullanışının özelliğinin pazarlık usulüyle ihaleyi gerektirmesi, pazarlık 

usulü uygulanmasında idare yararı bulunması, işin ivediliği, hallerinde pazarlık usulü ile 

ihale edilebilir. Ancak pazarlıkla ihale için başkandan onay alınmalıdır. 
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Danıştay On Üçüncü Dairesi’nin E:2007/4476, K:2008/6874, T:21/10/2008 sayılı 

Kararında; “Belediyenin mülkiyetindeki gayrimenkulün, 2886 Sayılı Kanunun 51’nci 

maddesinin (g) bendi uyarınca, pazarlık usulü ile turizm amaçlı tesis yapmak ve 

işletilmek üzere mülkiyetten gayri ayni hak tesis edilmek suretiyle (Daimi ve sürekli üst 

hakkı kurulmak suretiyle) 30 yıllığına kiralanmasına ilişkin 07.12.2005 gün ve … sayılı 

Belediye Encümen kararının iptali istemiyle açılmış, belediyelere ait gayrimenkulün 

“Devletin Özel Mülkü” ve “Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler” den 

olmadığı, bu nedenle (g) fıkrası kapsamında kiralanmasının, trampasının ve mülkiyetin 

gayri ayni hak tesisi yoluyla devrinin, olanaklı olmadığı gerekçesiyle, iptal eden 

mahkeme kararının hukuka uygun olduğu,” hükmü verilmiştir (Anonim 2018). 

2886 Sayılı Kanunun 53’ncü maddesi gereği, bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. 

Sözleşme idare adına ita amiri tarafından imzalanır. Bu hüküm gereğince, kira 

işlemlerinde sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Yine aynı Kanun’un 57’nci maddesi ise 

istekliye ihale kararı tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata 

çevirip gayrimenkul kira sözleşmesini idareye vermesi gerektiğini bildirmiştir. 

Gayrimenkul 15 gün içinde kiracıya tutanakla teslim edilir. Tutanakta gayrimenkulle 

birlikte müştemilatı da belirtilerek tutanak taraflarca imzalanır. Kira teslim süresinde 

başlar.  

6098 Sayılı Kanunun 347’nci maddesi gereği, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, 

belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde 

bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, 

sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık 

uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az 

üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin 

sözleşmeye son verebilir.  

Sayıştay Denetim raporlarındaki “Sürenin bitiminde kiracının tahliyesinde 5393 Sayılı 

Kanunun 15’nci ve 2886 Sayılı Kanunun 75’nci maddesine göre işlem yapılmalıdır” 

değerlendirmesine göre tahliye işlemlerinin yapılması gerekmektedir. 
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Kiracının ölümü, ağır hastalık, tutukluluk, mahkûmiyet hali, idareden izinsiz olarak 

sözleşme devri, sözleşmedeki süre bitimi veya kiracının sözleşmeden kaynaklı 

sözleşmenin bozulmasına sebep olması hallerinde sözleşme sona erer. Sözleşme başkanın 

yazılı izni ile başkasına devredilebilir, ancak devir alacakta ilk ihaledeki şartlar aranır. 

2886 Sayılı Kanunun 62’nci maddesine göre sözleşmeden sonra kiracı taahhüdünden 

vazgeçmesi ya da sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi durumunda idarenin en az 

10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durum devam ederse 

sözleşme feshedilir. Fesih işlemi kiraya onay veren makamca yapılır. Kira süresi sonunda 

veya fesih durumunda kiracı gayrimenkulü tahliye edecektir. Tahliye edilmez ise tahliye 

sağlanıncaya kadar geçen süre kira tutarı dikkate alınarak belirlenecek tazminat ilgiliden 

tahsil edilir (Okan vd. 2009). 

Polatlı Belediyesinde kira ihaleleri ekseriyetle 3 yıl süreli yapılmakla birlikte her yıl 

kiralar yeniden değerleme oranında arttırılarak sözleşme yenilenmektedir. Kiracı 

açısından olumlu bir durum olan sözleşme yenilenmesi uygulaması belediye açısından 

olumsuz durum oluşturabilmektedir. Sayıştay denetim raporlarındaki “Kiralanan 

taşınmazın kiralama süresi bitiminde taşınmaz boşaltılarak yeniden ihale ile kiraya 

verilmelidir. Sözleşme bitiminde kiracı taşınmazı boşaltmıyorsa ecrimisil alınması ve 

taşınmazın boşaltılması için mülki amirden talepte bulunulması gerekir.” ifadeler kira 

süresi bitiminde gayrimenkulün boşaltılması gerektiğini göstermektedir. Kurum veya 

kiracının mağduriyetlerinin17 önlenebilmesi amacıyla kira ihalelerde hazırlanacak olan 

şartnamelerde kira süreleri, tahliye, kira tutarları vb. durumlar çok iyi bir şekilde ve 

uzman ekiple hazırlanmalı ve gerekli uyarılar ihaleye katılan katılımcılara yapılmalıdır. 

5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 

Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 11’nci maddesinde “Kira süresi en fazla 

on yıldır. Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olması kaydıyla, kira süresi sona erenlerle 

ihaleye çıkılmaksızın yeniden kira sözleşmesi yapılabilir. Kira süresi sona erenler 

açılacak kiralama ihalelerine tekrar katılabilir.” belirtilen ifade ile yine belediye 

gayrimenkulü olan hal dükkânlarına bir istisna getirilmiştir. Mağduriyetlerin oluşmaması 

                                                 
17 Kiralama ihalesinin tek yıllık ihaleye çıkılması kiracıyı mağdur edebilecek bir durum iken, tek yıllık 

ihalenin yıllarca sözleşme yenileme ile aynı kişiye verilmesi de belediyeyi mağdur edebilmektedir. 
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için ilgili kanunlardaki18 kira sürelerinin art niyetlere fırsat vermeyecek şekilde 

güncellenmesi uygun olacaktır. 

2.4.1 5393 Sayılı Kanuna göre kiralama 

5393 Sayılı Kanunun 15’nci maddesinin (h) fıkrasında kiraya verme yetkisi verilmiştir. 

5393 Sayılı Kanunun; 15’nci maddesinin (p) fıkrası ile araç park yerlerini, toplu taşıma 

hatlarını, kiraya verme yetkisini düzenlemektedir. 18’nci maddesinin (e) fıkrasına göre 

belediye meclisleri 3 yıldan fazla olan gayrimenkul kirası için karar alması 

gerekmektedir. 18’nci maddesinin (p) fıkrası ile kiralama yetkisi mevcuttur. 34’ncü 

maddesinin (g) fıkrası gereği 3 yılı geçmemek üzere kiralama yetkisini belediye 

encümenine vermiştir. Yine 59’ncu maddesinin (d) fıkrasında belediye gelirleri içerisinde 

kira gelirini de saymıştır. 75’nci maddenin (d) fıkrasında ise diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına kiraya verme imkânı getirilmiştir. 

5393 Sayılı Kanunun 69’ncu maddesinin (3) fıkrasına göre hazırlanan Belediyelerin Arsa, 

Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik 

hükümlerine göre arsa, konut ve işyerlerini kiraya verebilirler. Belediye encümeni 

tarafından belirlenen bedel üzerinden kiralık olarak tahsis edilir. Kira artışları mahallin 

şartlarına göre belediye meclisince belirlenir. Yönetmelik dar gelirli vatandaşların 

yararlanması amacıyla oluşturulmuştur. Polatlı Belediyesinde bu yönetmelik kapsamında 

henüz uygulama yapılmamıştır. 

2.4.2 Belediyelerce gayrimenkul kiralanması 

Belediyeler gayrimenkulünü kiraya verebildikleri gibi gayrimenkul kiralayabilme 

imkânları da mevcuttur. Kiralama işlemleri de satın almada olduğu gibi 4734 Sayılı 

Kanuna göre yapılmaktadır. Kiralama işlemlerinde de doğrudan temin usullerine göre 

işlem yapılabilmektedir. Kiralamalarda sözleşme yapılması gerekmektedir. Maliye 

Bakanlığınca Kamu İdarelerinin Gayrimenkul Kiralamalarına İlişkin 2009/1 sayılı 

                                                 
18 5393 Sayılı Kanun, 2886 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun. 
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Genelgesine göre kira artış oranları üretici fiyat endeksi (ÜFE)’nin bir önceki yıl oranını 

geçmeyecek şekilde olmalıdır (Okan vd. 2009). ÜFE’nin negatif olması durumunda 

herhangi bir artış olmayacaktır. Yeni yapılacak olan kira sözleşmelerinde mutlaka 

bulunması gereken hususlar aşağıda sıralandığı gibidir:  

- Kira tutarlarının en fazla üçer aylık ara ile eşit taksitler halinde peşin olarak ödeneceği, 

- Bir yıllık kira süresinin bitiminde kiraya devam edilecekse, kiradaki artış oranının en 

fazla ÜFE oranının geçemeyeceği, 

- Kira ile ilgili vergi, resim, harçların kiraya verene ait olduğu, 

- Gelir Vergisi mevzuatına göre, kira bedelinden yapılması gereken kesintiler kesildikten 

sonra kalanın ödeneceğini, 

- Yakıt bedelinin ayrıca kiracı tarafından karşılanacağına, 

- Ödemenin kiraya verence belirtilecek banka hesabına makbuz karşılığı yapılacağı 

hükümleri konulacaktır. 

Polatlı Belediye Başkanlığınca doğrudan temin yöntemi ile yapılmış olan kira örneğinde, 

kamyon garajı olarak kullanılmakta olan arsa, kapalı spor salonu yapılmak üzere Gençlik 

ve Spor Bakanlığına tahsis edilmiştir. Kamyon garajı olabilecek yeni bir yer araştırılmış 

ve kiralama işleminde aşağıdaki işlem aşamaları takip edilmiştir (EK 5): 

1. Kiralama için öncelikle zabıta müdürlüğünce başkanlık oluru alınmıştır. 

2. Zabıta Müdürlüğünce uygun görülen yer için odalar ve emlakçılardan fiyat teklifi 

toplanmıştır. 

3. Toplanan belgeler ışığında doğrudan teminin 22’nci maddesinin (e) fıkrasına göre 

onay belgesi ve yaklaşık maliyet cetveli düzenlenmiştir. 

4. İlgili kooperatifin kira teklifi uygun görüldüğü için kira kontratı ve kira sözleşmesi 

yapılmıştır. Örnek kiralama işleminde kira sözleşmesi incelendiğinde; yapılacak kira 

sözleşmelerinde Maliye Bakanlığı’nın genelgesinde anlatılmış olan unsurların eksik 

olduğu açıkça dikkati çekmektedir.  
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2.5 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Eliyle Gayrimenkul Edinimi 

1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile kurulan Arsa Ofisi 

Genel Müdürlüğü 15.12.2004 tarihinde çıkartılan Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut 

Kanunu’nda değişiklik yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kaldırılması 

hakkındaki 5273 Sayılı Kanun ile kaldırılmış ve hak ve yükümlülükleri Toplu Konut 

İdaresine devredilmiştir. 

1164 Sayılı Kanunun 1’nci maddesi; “Bu Kanunun amacı; arsaların aşırı fiyat artışlarını 

önlemek üzere tanzim alış ve satışı yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm 

yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamaktır.” İfadesi ile kuruma görev 

vermekle birlikte, 12’nci maddesi ile “Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarla kamu 

kurumları arsa ihtiyaçlarını Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’ne bildirerek Ofis eliyle 

karşılamak zorundadırlar. Ancak, vaki talepleri Arsa Ofisi’nce dört ay içinde 

karşılanamadığı veya bu müddete kadar karşılanamayacağı daha önce yazı ile bildirildiği 

takdirde, talep olunan arsalar için bu zorunluluk ortadan kalkar. Belirtilen kurum ve 

kuruluşlara Hazine’den veya diğer kaynaklardan çeşitli mevzuatla bedelsiz olarak intikal 

edecek arazi ve arsalar ile belediyelere 1580, 6785, 6830 Sayılı Kanunlar ve bunların ek 

ve tadilleri uyarınca hibe, mübadele, anlaşma yolu ve benzeri şekillerde sağlanacak yerler 

birinci fıkra hükümlerine tabi değildir. Kurum ve kuruluşlar, bu şekilde sağladıkları arazi 

ve arsaları, ölçekli krokilerini, cins, miktar ve diğer vasıflarını açıklamak, kullanma 

maksat ve şekillerini belirtmek suretiyle en geç 6 ay içerisinde Arsa Ofisi Genel 

Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadırlar” denmiştir. İkinci fıkrada belediyelerin tabi 

olmadığı durumlar belirtilmiştir. TOKİ aracılığı ile edinilmiş olan gayrimenkulü de 

kullanım maksatlarını belirterek TOKİ’ye 6 ay içinde bildirmek zorundadırlar. Polatlı 

Belediyesince gayrimenkul edinimi konusunda 1164 Sayılı Kanunun kapsamında TOKİ 

tarafından karşılanan bir örnek uygulama tespit edilememiştir. 

2.6 5393 Sayılı Kanuna Göre Belediyelere Devredilen Gayrimenkul 

Belediye Kanunu’nun 79’ncu maddesine göre; “Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı 

kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi 
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niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, 

çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler 

belediyenin tasarrufundadır. Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma 

suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak 

şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir 

belediyelerinin tasarrufuna bırakılır.” denilmiş ve bu yerler belediyelerin tasarrufuna 

verilmiştir. 

Yargıtay On Dördüncü Hukuk Dairesi E:2006/12485, K:2006/14372, T:04.12.2006 sayılı 

Kararında; “Bugünkü yasal mevzuat uyarınca doldurma ve kurutma yolu ile arazi elde 

edilmesine ilişkin 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7‘nci maddesine göre; kamu yararının 

gerektirdiği hallerde uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik 

özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilmesi olanaklıdır. 

Ancak, bu araziler devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler kapsamında kaldığından 

özel mülkiyete konu olamaz. Sadece 3621 Sayılı Kanunun 6‘ncı maddesinde belirtilen 

yapıların 7’nci madde gereğince de yol, açık otopark, park, yeşil alan ve çocuk bahçeleri 

gibi teknik ve sosyal altyapı alanlarının düzenlenmesi mümkündür. 

Somut olayda ise, istemin red olunduğu ve denizden doldurma suretiyle kazanıldığı 

anlaşılan 35 metrekare arazi bölümüne büfe işletmesi kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu 

bölümün Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğu ve hiçbir zaman 

özel mülkiyete konu teşkil etmeyeceği, yasanın yapılmasına izin verdiği yapı ve tesisler 

dışında, başkaca bir amaçla kullanılamayacağı tartışmasızdır. Bu gibi yerlerde, sadece 

3621 Sayılı Kanunun 6‘ncı maddesinde sayılan uygulama imar planı kararı ile yapılması 

kararlaştırılan yapı ve tesisler ile 7’nci maddenin son bendinde sıralanan yol, açık 

otopark, park, yeşil alan ve çocuk bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı alanları 

düzenlenebilir. 5393 Sayılı Kanunun 79‘ncu maddesinin Maliye Bakanlığı’ndan alınacak 

izinle belediyelerin tasarrufuna bıraktığı denizden doldurma yerler işte Kıyı Kanunu’nun 

yapılmasına izin verdiği yasada sayılan (yukarıda sıralanan) yerlerdir.” hükmü 

verilmiştir. 
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3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun’un 1’nci maddesi umumi 

mezarlıkların mülkiyetini köy tüzel kişiliklerine ve belediyelere vermiştir. Ayrıca bu 

yerlerin satılamayacağını ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile iktisap edilemeyeceğini 

belirtmiştir. Yine aynı Kanun’un 2’nci maddesi ile de mezarların bozulamayacağı ve imar 

mevzuatı ile başka herhangi bir şekle çevrilemeyeceğini asli gayesinde kullanılacağını 

belirtmiştir. İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklardan yol geçirilebilir. 

Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi E:2008/6100, K:2008/8049, T:26.06.2008 sayılı 

Kararında; “5393 Sayılı Kanunun 79‘ncu maddesinde diğer kanunlarla getirilen hükümler 

saklı kalmak üzere mezarlıkların belediyenin tasarrufunda bulunduğuna değinilmiş, 5216 

Sayılı Kanunun 7/s maddesinde yer alan “mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar 

tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” şeklindeki 

düzenleme ile de mezarlıkların tasarruf, idare ve nezaretinin Büyükşehir Belediyesine ait 

olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre her iki hükümde de mezarlıkların mülkiyetinin 

kime ve hangi belediyeye ait olacağı konusunda bir düzenlemeye yer verilmemiş, sadece 

tasarrufunun şekli, niteliği ve kimin görevinde kaldığı ile sorumlusunun hangi merci 

olduğunun hükme bağlandığı görülmektedir.  

Oysa gerek 3402 sayılı Kadastro Kanununun hizmet mallarını belirleyen 16/a maddesi, 

gerekse Mezarlıkların Korunması Hakkındaki 3998 Sayılı Kanunun 1‘nci maddesi 

hükmü gereğince mezarlıkların mülkiyetinin sınırları içinde bulunduğu tüzel kişiliğe ait 

olacağı öngörülmüştür. Tüzel kişiden kastın ise köy veya belediye olduğunda kuşku 

yoktur. Diğer yandan; 5216 Sayılı Kanun ve diğer değinilen yasal düzenlemeler 

çerçevesinde eldeki davadaki istek (tescil) gözetildiğinde, mezarlık niteliğindeki 

taşınmazın mülkiyetinin taşınmazın içinde bulunduğu belediyeye ait olacağı, esasen 

mülkiyetle ilgili yasal düzenlemelerde kastedilen belediyenin de ilçe belediyesi olduğu 

tartışmasızdır.” kararı mevcuttur. 

Meralar; 28.02.1998 günü yürürlüğe giren 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 35’nci 

maddesinde Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer demektedir. Yayın tarihinden 

sonra 3194 Sayılı Kanun kapsamında yapılan imar planları sınırları içinde kalan meralar 

imar planı ile getirilen kullanma amacına tahsis olurlar hükmü geçerliliğini yitirmiştir. 
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4342 Sayılı Kanunun 14’ncü maddesi ile tahsis amacı değişmediği sürece mera vasfı 

korunmaktadır. 

4342 Sayılı Kanundaki hükümlere uyulmak kaydı ile belediyelerin gayrimenkul edinme 

imkânları mevcuttur. 4342 Sayılı Kanun ile Polatlı Belediyesi henüz gayrimenkul 

edinmemiş olsa bile muhtemelen yeni Büyükşehir Kanunu’nun uygulamasının başlaması 

ile gayrimenkul edinme durumu söz konusu olacaktır. 

2.7 2644 Sayılı Tapu Kanunu’na Göre Gayrimenkul Edinimi 

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun19 21’nci maddesine göre köy ve belediye sınırları 

içerisindeki kapanmış yollarla, yol fazlalıklarının köy ve belediye adına tescil olur, 

demektedir. Ancak konuyla ilgili olarak Danıştay Birinci Dairesinin E:1990/252, 

K:1990/267 sayılı Kararında; Belediyelerin mücavir alanlarında kalan ve imar planlarının 

veya yol istikamet planlarının uygulanması sonucu istikameti değiştirilen veya kapatılan 

yol ve meydanların ancak, belediye tarafından kamulaştırılmış olması halinde 3194 Sayılı 

Kanunun 17’nci maddesi hükümleri uygulamasının mümkün bulunduğu kararı 

verilmiştir. 

Yargıtay Sekizinci Hukuk Dairesinin E:2013/23452, K:2014/15787, T:11.09.2014 sayılı 

Kararında; “Dava konusu eski yol 2644 Sayılı Kanunun 21‘nci maddesi ve 3402 sayılı 

yasanın 16/a maddesi gereğince belediye adına tescil edilmediği sürece mülkiyetinin 

Hazine’ye ait olduğu kabul edilir.” hükmü verilmiştir. Örnek mahkeme kararlarından da 

anlaşılacağı üzere, belediye yolu Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) harici kamulaştırma ile 

edinmiş ise ve sonrasında yolun kapanması sonucu ortaya çıkan gayrimenkul belediye 

adına tescil edilecektir. 

                                                 
19Resmi Gazete sayısı 2892, Yayım Tarihi 29.12.1934 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/KAZANCI/ibb/contents.chm::/%20mk:@MSITStore:contentsa.chm::/tc2644.htm#21
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/KAZANCI/ibb/contents.chm::/%20mk:@MSITStore:contentsa.chm::/tc3402.htm#16


31 

2.8 3194 Sayılı Kanuna Göre Gayrimenkul Edinimi 

Belediyeler 3194 Sayılı Kanuna göre iki şekilde gayrimenkul edinebilirler. Birincisi 3194 

Sayılı Kanunun 11’nci maddesine göre, imar planlarında yol, park, meydan, yeşil saha, 

otopark toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere 

rastlayan yerlerin Hazine ve özel idareye ait yerlerin, Maliye ve Gümrük bakanlığının 

onayı ile ilgili belediyeye bedelsiz terk edileceği ve tapu kayıtlarının terkin edileceği 

kuralı getirilmiştir. Ancak maddenin sonraki fıkrasında ise bu yerlerin amacı dışında 

kullanılamayacağı ve satılamayacağı ve bu hususun tapuya şerh edileceğini 

belirtmektedir. Eğer bu yerler ile ilgili farklı kullanış biçimi getirilirse, bu yerler ilgilisine 

iade edilmesi gerekmektedir. Ancak bu durum yeterince dikkat edilemediği için 

belediyelerce farklı amaçlarda kullanılabilmektedir. 

İkincisi ise 18’nci maddesi ile arazi ve arsa düzenleme ortaklık payı uygulamasıdır. 

Uygulamada “Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, 

çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu 

hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz.” düzenlemesi mevcuttur. 

Düzenleme dolayısı ile meydana gelen değer artışına karşılık olarak DOP payı olarak en 

fazla % 40 oranında kesinti olabilir. DOP ile edinilmekte olan yerler her ne kadar kanun 

gereği amacı dışında kullanılamasa da çoğunlukla bu yerler (yol, meydan, parklar vb.) 

belediyelerin tasarrufunda olan yerlerdir. 

2.9 3402 Sayılı Kanuna Göre Gayrimenkul Edinimi 

3402 Sayılı Kanunun20 16’ncı maddesi ile “Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden 

ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler, (Hükümet, belediye, 

karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, kitaplık, 

namazgâh, cami, genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, 

meydanlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet malları) 

                                                 
20Resmi Gazete sayısı 19512, Yayım Tarihi 09.07.1987 
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kayıt, belge veya özel kanunlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye, 

köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği, adlarına tespit olunur.” kuralı getirilmiştir. 

Bu kural gereğince kadastro çalışması sırasında belirtilen özelliklere sahip yerler ilgili 

kurum adına tescil edilmektedir. 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Kurulması ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un21 

uygulamaya girmesi ile birlikte bu özellikteki yerlerde ilgili belediyenin tasarrufuna 

geçecektir. 

2.10 Belediyeye Dönüşen Köylerin Gayrimenkul Devri 

Belediye teşkilatı kurarak veya belediye sınırları içerisine dâhil edilerek tüzel kişilikleri 

sona eren köylere ait görev, yetki sorumluluk ile her çeşit hak ve yükümlülükler belediye 

tüzel kişiliğine intikal ettiğinden, köy tüzel kişiliği adına kayıtlı okullar ile 4721 Sayılı 

Kanunun 715’nci maddesi kapsamında kalan gayrimenkuller hariç hepsi belediyenin 

mülkiyetine geçer. 

5216 Sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesi gereğince yapılmış olan gayrimenkul 

devirlerindeki çalışmalar dikkate alınmalıdır. Gayrimenkul mahallenin bağlandığı 

belediyeye devredilirken gayrimenkulün değeri oranında alacak borç paylaşımı 

yapılacaktır. Değerin belirlenmesinde standart belirlenmesi gerekmektedir. İçişleri 

Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 05.10.2009 tarih ve 53488 sayılı görüşü 

“…. Belediyesinden ayrılarak … ismiyle yeni kurulan bir ilçe belediyesine bağlanan 

mahallelerin nüfusları oranında, taşınır ve taşınmazlar ile alacak ve borçların 

paylaşımının yapılması esas olmakla birlikte; park yeri, alan, meydan, nikâh salonu, 

çocuk bahçesi, hizmet binası ve sosyal tesis gibi taşınmazların mahallenin katıldığı 

belediyeye devredilmesi, bu taşınmazların değeri oranında alacak borç paylaşımının 

yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.” şeklindedir (Çelik 2012). 
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2.11 6360 Sayılı Kanuna Göre Gayrimenkul Edinimi 

6360 Sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesinin (7) fıkrasında “Kanunla büyükşehir 

belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır, taşınmaz malları ve 

personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile 

bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır.” Aynı maddenin (3) fıkrasında “tüzel kişilikleri 

kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak 

ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı 

kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir.” ve (5) fıkrasında “… tüzel kişilikleri 

kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, 

komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları 

ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, 

büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine karar 

verilir.” düzenlemesi mevcuttur. 

Geçici 1’inci maddenin (8) fıkrasına göre; Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan 

belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit 

yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine 

ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine 

getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre büyükşehir 

belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır. 

Geçici 1’nci maddesinde devir ve tasfiye işleri için valilik bünyesinde devir tasfiye ve 

paylaştırma komisyonu kurulacağını bildirilmiştir. 6360 Sayılı Kanunla birlikte, 

kapatılacak olan köyler ve belde belediyeleri ile il özel idarelerinin gayrimenkulünün 

belediyelere devri söz konusu olmuştur. Valilik bünyesinde kurulacak olan komisyona ve 

belediyelere düşen birtakım görevler vardır. Kanun kapsamındaki köy, belediye ve il özel 

idareleri gayrimenkulle ilgili yapacakları işlemlerde mutlaka ilgili belediyenin görüşünü 

almak zorundadırlar. Ayrıca Belediye Kanunu’nun 8 ve 12’nci maddelerine göre 

05.06.2007 tarihindeki Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün genelgesi belediye görüşü 

ile bakanlığın onayının alınması gerektiğini bildirilmiştir. 
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Ankara Valiliği Bünyesinde kurulan Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonunun 

22.10.2013 tarihli Kararı ile Polatlı Belediyesi birtakım gayrimenkulünü Ankara 

Büyükşehir Belediyesine devretmiş, mahalleye dönüşen köylerin gayrimenkulünden bir 

kısmını ise devralmıştır. 
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3. BELEDİYELERDE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ 

3.1 Ecrimisil 

Ecrimisil, belediye gayrimenkulünün idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce 

işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya 

işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın fuzuli şagilden istenen tazminattır. Kira 

sözleşmesi bitim tarihinden itibaren işgalin devam etmesi halinde sözleşmede hüküm 

varsa ona göre hareket edilir. Aksi takdirde ecrimisil alınır. 

Polatlı Belediyesince sözleşme bitiminde veya sözleşme hükümlerini yerine getirmeyen 

kiracıların ilgili gayrimenkulü boşaltması sağlanmaktadır. Polatlı Belediyesinde ecrimisil 

uygulamasına rastlanmamıştır. 

3.2 İrtifak Hakkı Tesisi 

İrtifak hakkı, bir gayrimenkul üzerinde yararlanmaya ve kullanmaya ve kullanıma rıza 

göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan 

ve diğer bir gayrimenkul veya kişi lehine ayni hak olarak kurulan yükümlülük olarak 

tanımlanabilir. İrtifak hakları gayrimenkul lehine ve şahıs lehine irtifaktır. Gayrimenkul 

lehine irtifak hakkı tescilin terkini ile veya yüklü ya da yararlanan gayrimenkulün yok 

olmasıyla sona erer. İntifa gerçek kişilerde ölüm ile tüzel kişilerde süre bitiminde sona 

erer (İmamoğlu 2010). 

İrtifak hakkı, 4721 Sayılı Kanunun 779’ncu maddesinde; “Taşınmaz lehine irtifak hakkı, 

bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın 

malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya 

yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya 

mecbur kılar. Yapma borçları, irtifaka başlı başına konu olamaz; ona ancak yan edim 

olarak bağlanabilir” şeklinde tanımlanmıştır. 
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İrtifak hakkının kurulması için sözleşme olmalı ve bu sözleşme resmi senet düzenlenerek, 

tapu siciline tescil yapılmalıdır. Ayrıca malikin rızası olmadığı durumlarda zorunlu geçit 

hakkı ile ihtiyaç sahibi gayrimenkul maliki, mahkemeden belirli bir bedel karşılığında 

zorunlu geçit hakkı alabilir. İrtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini gayrimenkulün 

paftasında değişikliği gerektiriyorsa, imar mevzuatına uygun olup olmadığına karar 

verilmesi zorunlu olan irtifak haklarındandır. 3194 Sayılı Kanunun 16’ncı maddesi 

gereğince, belediye ve mücavir alan hudutlarında kalan gayrimenkule belediye 

encümenince onay kararı verilmesi gerekmektedir. Belediyeler mülkiyetlerinde 

bulundurdukları taşınamazlar üzerine gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine irtifak 

hakkı tesis edebilirler. İrtifak hakkı tesisinde en önemli husus kamu hizmetlerinin 

görülmesi amacıyla gayrimenkul üzerine yapılması planlanan tesislerin irtifak hakkı 

süresi sonunda herhangi bir bedel ödemeden idare mülkiyetine geçmesidir (Okan vd. 

2009). 

Yerel yönetimlerden elektrik iletim hatlarını işlettiği dönemlerde irtifak hakkı tesisi söz 

konusu olabilmekte idi. Su ve kanalizasyon hatları belediyelerin tasarrufunda olan 

yolların altından geçirilmekte olduğu için bu anlamda irtifak hakkı uygulaması tespit 

edilmemiştir. Ancak nadiren de olsa vatandaşın gayrimenkulünden geçmesi gereken 

kanalizasyon, su hattı gibi durumlarda uygulanabilir. Polatlı belediyesinde örnek 

uygulama tespit edilmemiştir. 

Bakanlar Kurulu’nun 14.07.2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Kararıyla yürürlüğe konan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince, yatırım teşvik belgesi sahibi 

gerçek ve tüzel kişilere ön izin ve kullanma izni verilmesine veya irtifak hakkı tesis 

edilmesine ilişkin işlemleri düzenlenmiştir. 

Teşvikten yararlanacak gerçek veya tüzel kişiler lehine; gayrimenkul üzerinde, ilk yıl için 

emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında takdir edilecek bedel karşılığında kırk dokuz 

yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilebilir. İrtifak hakkı tesis 

edilen veya kullanma izni verilen gayrimenkul üzerindeki yapı ve tesislerin 

işletilmesinden elde edilen hâsılattan, bunların üçüncü kişilere kiralanması dâhil pay 

alınmaz. Üzerinde kamuya ait ve ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile henüz faaliyete 
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geçmemiş yatırım bulunan gayrimenkulde emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında 

belirlenecek bedel üzerinden bu madde kapsamında değerlendirilir. 

3.3 Devir ve Tahsis Uygulamaları 

Uygulamada Hazine taşınmazının mülkiyetinin veya dağıtım ve tasarruf hakkının, kamu 

tüzel kişileri ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine bir kanun hükmüne dayanarak 

bedelli veya bedelsiz verilmesine devir veya terk denilmektedir. Belediyeler sahip 

oldukları gayrimenkulü diğer kamu kurumlarına tahsis edebilirler. 5393 Sayılı Kanunun 

18’nci maddesinin (e) fıkrası tahsis imkânı vermekte ve 75’nci maddesinin (d) fıkrası 

gayrimenkulü bedelli veya bedelsiz mahalli idareler ve diğer kamu kurumlarına devir ve 

25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir demektedir. Gayrimenkulün amacı dışında 

kullanılması halinde tahsis iptal edilir. Tahsis süresi sonunda aynı esaslara göre yeniden 

tahsis edilebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyelerce devir veya tahsis edilen 

gayrimenkul, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. 

Yapılacak olan bu tahsis işlemi ile ilgili olarak 10.10.2006 tarihli Kamu İdarelerine Ait 

Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir. 

5393 Sayılı Kanundaki verilen bu yetki ise Kanun’un 15’nci maddesinin (h) fıkrasıdır. 

5018 Sayılı Kanunun 47’nci maddesi kamu idarelerinin kamu hizmetlerini yerine 

getirebilmek için mülkiyetindeki gayrimenkulü birbirlerine tahsis edebileceklerini 

bildirmektedir. Tahsis edilen gayrimenkul amacı dışında kullanılamaz. Hazineye ait 

gayrimenkulün tahsis işlemlerine Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurumları ise kendileri 

yetkilidir (Okan vd. 2009). 

5393 Sayılı Kanunun 15’nci maddesinin (h) fıkrası, 18’nci maddesinin (e) fıkrası ve 

75’nci maddesinin (d) fıkrası belediyelerin tahsisle ilgili yetkilerini düzenlemiştir. 

Belediyeler tahsis işlemlerini bu maddelere göre düzenlemektedir. Ancak Kamu 

İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 4’ncü maddesi, 

belediyelerin mülkiyetlerindeki gayrimenkulün tahsisini 5393 Sayılı Kanununa göre 

yapabileceklerini belirtmiştir. Ancak belediyeler başka kurumlardan gayrimenkul tahsis 
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alacakları durumda Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki 

Yönetmeliğe göre işlem yapmak zorundadır. 

Polatlı Belediyesince, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziler Derneği gibi çok sayıda kamu 

kurum ve kuruluşa arsa tahsis edilmiştir (Şekil 3.1, 3.2). Polatlı Belediyesinde 

gayrimenkul takip yönetimi olmadığı için tahsislerle ilgili takip yapılmamaktadır. Yeni 

kurulan KBS gayrimenkul takibini mümkün kılmakta olmasına rağmen gerekli veri 

girişlerinde eksiklikler mevcuttur. Tahsis ile ilgili Meclis Kararı alınması gerekmektedir 

(EK 6). Tahsis belediyelerce ihtiyaca göre sıklıkla kullanılmakta olan bir yöntemdir. 

 

Şekil 3.1 Arsa tahsis örneği kapalı spor salonu inşaatı 
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Şekil 3.2 Bina tahsis örneği Türkiye Muharip Gaziler Derneği Polatlı Temsilciliği 

3.3.1 Ağaçlandırma Yönetmeliğine göre tahsis 

Ağaçlandırma Yönetmeliğin22 11’nci maddesine göre, özel ağaçlandırma yapmak üzere 

saha tahsisi talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ilgili il müdürlüğüne müracaat 

ederler. Müracaatta bulunan kamu kurumu ise ilan edilmeden öncelikli olarak yerine 

getirilir. Eğer özel şahıs müracaat etmiş ve belediye sınırı içinde ise ilgili belediye 

başkanlığına özel ağaçlandırma talepleri halinde yedi gün içinde müracaat edebilecekleri 

bildirilir. Belediye talepte bulunursa belediye adına, talepte bulunmaz ise özel kişi adına 

tescil edilir (İmamoğlu 2010). 

Bu yönetmelik kapsamında Polatlı Belediyesince, Sakarya Zaferi’nin 22 gün 22 gece 

sürmesi münasebetiyle Polatlı Belediyesi Meclisinin 07.04.2006 tarih ve 2006/84 sayılı 

Meclis Kararı ile “22. Gece Ormanları” adı verilen bu alan ağaçlandırma yönetmeliği 

kapsamında Polatlı Belediyesine tahsis edilmiş ve 1.894 dönüm alanı kapsamaktadır. 

                                                 
22Resmi Gazete sayısı 28390, Yayım Tarihi 23.08.2012 
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3.3.2 Özellikli altyapı yatırımları ve arsa tahsisi 

5393 Sayılı Kanunun 15’nci maddesine göre belediyeler meclis kararı alarak turizm, 

sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının; su, termal su, 

kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın on 

yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir. Bunun 

karşılığında tesislere ortak olabilir. Sağlık, eğitim, sosyal hizmet, turizmi geliştirecek 

projelere İçişleri bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bedelle amacı dışında 

kullanılmamak kaydı ile arsa tahsis edebilir (Okan vd. 2009). 

3.3.3 2942 Sayılı Kanuna göre tahsis 

Kamu tüzel kişilerine ait olan gayrimenkul diğer kamu tüzel kişiliklerince 

kamulaştırılamaz. Devralacak kurum kamu hizmeti için ihtiyaç duyulmalıdır. 

Gayrimenkule ihtiyacı olan kurum, kamulaştırma mevzuatına göre bedeli tespit eder. 

Buna göre gayrimenkul sahibi idareye yazılı olarak başvurur. Gayrimenkul sahibi kurum 

kabul etmezse idarenin başvurusu üzerine Danıştay iki ay içinde kesin karara bağlar. Bu 

suretle alınan gayrimenkul amacı dışında kullanılırsa 23’üncü maddeye göre devreden 

idare gayrimenkulü geri alabilir. 

3.3.4 İmtiyaz verilmesi 

5393 Sayılı Kanunun 15’nci maddesine göre su, atık su ulaşım ve çöple ilgili hizmetleri 

Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararı ile kırk dokuz yılı geçmemek üzere 

imtiyaz yolu ile devredebilir. Toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel 

oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma 

hatlarını kiraya verme veya hizmet satın alma yolu ile yerine getirebilir (Okan vd. 2009). 
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3.3.5 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer 

Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un23 5’inci maddesinin (6) fıkrasına 

göre, Maliye Bakanlığınca yayınlanan 29.08.2007 gün ve 313 sayılı Milli Emlak 

Tebliğde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen 

Hazineye ait gayrimenkulden, 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde gayrimenkul olanlar; 

öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel 

hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak 

devredilebilecektir (Erdem 2008). 

Maliye Bakanlığının 309 sayılı Milli Emlak Tebliğinde de, 4706 Sayılı Kanunun 5’nci 

maddesinin (6) fıkrasına göre belediyelere yapılacak devirlerdeki hususlar aşağıda 

belirtildiği şekildedir:  

- Kadastral parsellerin de devredilebilecek gayrimenkul arasında sayılması, 

- Gayrimenkulden gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya imar uygulaması 

yapılması, belediyelerce imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadan kadastral parsel 

üzerinden yapılan satışlarda, düzenleme ortaklık paylarına ilave olarak, satışı yapılan 

arazinin düzenlemeden önceki yüz ölçümünün % 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 konulması, 

- Gayrimenkulün belediyelerce satışında, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 63’üncü 

maddesinin (1) fıkrasına göre hesaplanacak değerlerinin iki katından aşağı olmamak 

üzere, 2886 Sayılı Kanunun 9 ve 13’üncü maddelerine göre belediye bünyesinde oluşacak 

komisyonca belirlenecek rayiç bedelin dikkate alınması, 

- Gayrimenkulün trampa bedeli ile belediyenin satış bedeli arasındaki farktan 

belediyelere 4706 Sayılı Kanunun 5’inci maddesine göre pay ayrılması, 

                                                 
23Resmi Gazete sayısı 24466, Yayım Tarihi 18.07.2001 
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- Vakıflardan 4706 Sayılı Kanunun geçici dördüncü maddesine göre trampa yoluyla 

alınan gayrimenkulde 2006/09 sayılı Milli Emlak Genelgesinin uygulanmaması, 

- 4706 Sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesine göre Hazine mülkiyetine geçen 

gayrimenkulün belediyelere devrinde yetkinin Valiliklere (Defterdarlık) devredilmesi 

uygun görülmüştür. 

Devir ve satış işlemleri için belirtilen hususlar dikkate alınarak, 18.07.2001 tarihli ve 

24466 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4706 Sayılı Kanun hükümlerine göre 

yapılmamasından ilgili belediyeler sorumludur. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait gayrimenkulün satış bedellerinin 

tahsil edilen kısmından öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde 

kullanılmak şartıyla % 10’u ilgili belediyelerin 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 gayrimenkulünün 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. 

Üzerinde yapılanma olan gayrimenkulün belediyelere bedelsiz devri, belediyelerce 

üzerinde yapısı bulunanlara satışı ve satışla ilgili hükümlere yer verilmiştir (Erdem 2008). 

3.3.6 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu uyarınca devir 

Kültür yatırımı ve girişimleri için uygulanacak teşvik unsurlarını 14.07.2004 tarih ve 

5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanun’un24 5’nci maddesinde 

belirtilmiştir. Mülkiyeti belediyeye ait olan bir taşınmaz kültür varlığı, bakanlığın talebi 

üzerine ilgili idarenin uygun görüşü ile en geç üç ay içinde bedelsiz olarak Hazine adına 

tapuya tescil edilir ve Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilir. Belediyeler 

                                                 
24 Resmi Gazete Sayısı: 25529, Yayım Tarihi: 21.07.2004. 
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mülkiyetinde olan taşınmaz kültür varlığını Bakanlığın uygun görüşü üzerine bu kanun 

hükümlerine göre tahsis edebilirler.  

Tescilli kültür varlıkları, 20.10.2005 tarihinde yayınlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine 

Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik ile mülkiyeti Hazineye ait veya tapuda 

Hazine adına kayıtlı olmamakla birlikte üzerinde 2863 Sayılı Kanun hükümlerine göre, 

kültür yatırımı için kullanılması gerekli görülenler bakanlıkça tespit edilerek Maliye 

Bakanlığından tahsisi istenir. Maliye Bakanlığınca uygun görülenler üç ay içinde bedelsiz 

olarak tahsisi edilir. Belediyelerde ise bakanlığın talebi, belediyenin uygun görüşü ile en 

geç üç ay içinde bakanlığa tahsis edilir. Polatlı Belediye Başkanlığında örnek uygulama 

tespit edilememiştir. 

3.4 Bağış-Hibe 

Hibe tanımı mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda; “hayatta olan kimseler arasında bir 

tasarruftur ki onunla bir kimse, mukabilinde bir ivaz taahhüt edilmeksizin malının 

tamamını veya bir kısmını diğer bir kimseye temlik eder” olarak tanımlanmakla birlikte, 

6098 Sayılı Kanunda bağışlama olarak geçmekte ve bağışlama sözleşmesi başlıklı 285 ile 

297’nci maddeleri bağışlamayı düzenlemektedir. Gerçek kişilerin bağış yapabilmeleri 

için medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmalıdır. Tüzel kişiler ise yetkili 

organları aracılığı ile bağış yapabilirler. 5018 Sayılı Kanunun 40’ncı maddesine göre 

“yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir olarak kaydedilir. Nakdi olmayanlar 

değerlemeye tabi tutularak kayıtlara alınır.” denmektedir. Bağış yapılan gayrimenkul 

muhasebe kayıtlarına ve gayrimenkul listesine eklenmelidir.  

Belediyeler gayrimenkulünü hibe edemezler. Ancak kendilerine yapılan hibeyi kabul 

edebilirler. Bağış şartsız ise 5393 Sayılı Kanunun 38’nci maddesinin (l) fıkrası gereğince 

belediye başkanı bu hibeyi kabul eder. Başkan veya kanuni temsilcisi tapuda tescili ile 

bağış işlemi tamamlanmış olur. Bağış belirli bir şarta bağlanmış ise, 5393 Sayılı Kanunun 

18’nci maddesinin (g) fıkrası gereğince belediye meclisi kararı alınması gerekir. Şartlı 

yapılan bağışlarda gayrimenkulü şart ve mükellefiyeti doğrultusunda kullanmak gerektir. 
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İleride oluşabilecek şartları da düşünerek şartlı bağışlar kabul edilmelidir. Şartın yerine 

getirilmediği veya eksik getirildiği yönünde bir iddia var ise dava açılması gerekmektedir. 

Şartlı bağışla ilgili Polatlı Belediye Meclisince alınan iki farklı karar gereğince, okul 

yapımı ve tiyatro ve çok amaçlı kültür tesisi yapımı için bağış yapılmıştır (EK 7 ve 8).  

3.5 Kültür Varlıkları Restorasyonu 

Belediyeler 2863 Sayılı Kanunun 14’ncü maddesinin son fıkrasının; “Yukarıda belirlenen 

korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını kullananlar, bunların bakım, 

onarım ve restorasyon işlerini bu kanunda belirlenen esaslara göre yapmak ve bunun için 

gerekli masrafları karşılamakla yükümlüdürler.” hükmüne göre, restorasyon yapımı için 

2863 Sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanan Kültür Varlıklarının Restorasyonuna 

İlişkin Mal ve Hizmet Alımı hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre hareket eder. İlgili 

yönetmelik hükümlerince yapılacak ihale işlemleri için 4734 Sayılı Kanunun 3’üncü 

maddesinin (i) fıkrası 2863 Sayılı Kanun kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, 

restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre 

düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri 

ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarının ilgili yönetmelik hükümlerine göre 

yapılmasını sağlamıştır. Polatlı Belediye Başkanlığınca bu konudaki örnek uygulamanın 

aşamaları ve örnek uygulamalar aşağıda belirtildiği gibidir (EK 4) (Şekil 3.3 ve 3.4): 

1. Polatlı Belediye Başkanlığınca 1762 ada ve 10 parsel üzerinde yer alan silolar için 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi talep edilmiştir. 

2. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korum Kurulunca silolar tescil edilmiştir. 

3. 15.10.2010 tarihinde yapılması planlanan restorasyon projesinin onaylanması için 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korum Kuruluna müracaat yapılmıştır. 

4. Restorasyon projesi özel bir firma tarafından hazırlanıp İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

5. Fen İşleri Müdürlüğünce ihale işlemlerinin başlaması için başkanlık oluru ve ihale 

için gerekli diğer evraklarla birlikte Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat 

yapılmıştır. 
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6. İhale Yöntemi olarak 4734 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesi (i) fıkrasına göre açık 

ihale yapılması kararlaştırılmıştır.  

7. Yapılan bu ihalede Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki, 

Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak 

Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle 

Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşlemleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve 

Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre işlemler takip edilmiştir. 

8. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre ihale komisyonu oluşturulmuştur. 

9. İhale Şartnamesi hazırlanıp Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun web sitesine girilmiştir. 

10. Ayrıca Ankara genelinde yayın yapan gazetede ilan edilmiştir. 

11. İhale yapılmış ve ihale komisyon kararı düzenlenmiştir. 

12. Destek Hizmetleri Müdürlüğünce kesinleşen ihale kararı ilgililere tebliğ edilmiştir. 

13. Sözleşme imzalanmıştır. 

14. İlgili firmaya yer teslim işlemi yapılmıştır. 

15. Teslim süresi 330 gündür. 

 

 

Şekil 3.3 Restorasyon örneği önceki hali 
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Şekil 3.4 Restorasyon örneği iş bitimindeki temsili görüntüsü 

3.6 Yapım (İnşaat) 

Gayrimenkul edinme yöntemlerinden biride 4734 Sayılı Kanunun 4’ncü maddesine göre 

yapım-inşaat işleridir. Belediyeler ihtiyaç duydukları binalara ilgili kanun kapsamında 

ihaleye çıkarak yaptırma imkânına sahiptirler. Belediyelerin bina edinimi çoğunlukla 

yapım işi ile gerçekleştirilmektedir. Polatlı Belediyesince ihalesi yapılmış olan konut 

projeleri bulunmaktadır (EK 9). Örnek konut çalışmasının aşamaları aşağıda belirtildiği 

gibidir:  

1. İhale için öncelikli olarak belediye başkanından olur alınmıştır. 

2. Sonrasında onay belgesi ve yaklaşık maliyet cetvelleri hazırlanmıştır. 

3. İhale kaydı KİK internet sitesine girilmiştir. 

4. İhale sonucunda ihale kararı yayınlanmıştır. 

5. İlgililere tebliğ edilmiştir. 

6. Yapım ihalesi olduğu için ayrıca yapı kontrol elemanları bildirilmiş ve Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na ihaleyi alan firma hakkında gerekli yazı gönderilmiştir. 

7. İşyeri teslimi yapılmıştır. 
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3.7 Kat ve/veya Arsa Karşılığı İnşaat 

Arsa karşılığı inşaat, mülkiyeti kamu idarelerine ait gayrimenkul üzerinde yapılacak yapı 

bedeline karşılık başka bir gayrimenkulün verilmesini, kat karşılığı inşaatı da yine 

mülkiyeti kamu idaresine ait gayrimenkul üzerinde yaptırılacak yapı veya yapıları idareye 

bırakılacak kısmının bedeline karşılık idare gayrimenkulünden belirli bir arsa payı 

verilmesidir (Okan vd. 2009). 

Kamu kurum ve kuruluşları bu yöntemle de gayrimenkulünü değerlendirmektedir. Kat ve 

arsa karşılığı inşaat, belediye bünyesindeki gayrimenkul daha değerli bir konuma 

getirilmektedir. Kamuya ait gayrimenkul dışında herhangi bir kamu kaynağı 

kullanılmamaktadır. Polatlı Belediyesi örneğinde kat karşılığı inşaat işleri 2886 Sayılı 

Kanunun 36’ncı maddesine göre önce kapalı teklif usulü ile yapılmış, katılan olmaması 

üzerine 2886 Sayılı Kanunun 51’nci maddesi gereğince pazarlık usulü ile 

gerçekleştirilmiştir (EK 10). İşlem aşamaları aşağıda belirtildiği gibidir: 

1. Kat karşılığı inşaat örneğinde Polatlı Belediyesince öncelikle meclis kararı alınmıştır.  

2. Odalardan ilgili arsanın m2 fiyatı istenmiş ve Tahmin Edilen Bedel Tutanağı 

düzenlenmiştir. 

3. Onay belgesi ve yaklaşık maliyet cetvelleri düzenlenmiştir. 

4. Pay metrekare cetvelleri ve paylaşım durum cetveli düzenlenmiştir. 

5. İlan için Encümen Kararı alınmıştır. 

6. İhaleye katılan olmadığı karar tutanağında kaydedilmiştir. Ayrıca aynı şartlarda 

pazarlık usulü ile ihalenin yapılacağı kararlaştırılmıştır. Örnek uygulamalarda arsa 

fiyatı tespit edilmiş olmakla birlikte bu fiyatın, inşaat maliyeti ile orantılanması 

hisseleri oranında inşat bitiminde değerine göre hisselendirilmesi şeklinde bir çalışma 

tespit edilememiş olup, pazarlık usulü ile verilen teklif seçilmiştir. 

Yargıtay On Beşinci Hukuk Dairesi’nin E:2007/793, K:2007/1902, T:27.03.2007 sayılı 

Kararında; “Arsa payı karşılığı inşat yapım sözleşmelerinde asıl olan yüklenicinin inşaatı 

imara, sözleşmeye ve tasdikli projesine uygun yapmasıdır. Şayet inşaat tasdikli plan ve 

projesi ile ruhsatına aykırı yapılmış ve yasaya aykırılığın giderilmesi olanağı yoksa eser 
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ayıplıdır. Arsa sahibi ayıplı eseri kabule zorlanamayacağı gibi, yüklenicide sözleşmeye 

göre tapuda pay devri isteyemez.” şekilde karar verilmiştir. 

3.8 Yap – İşlet - Devret Yöntemi  

Yap – İşlet - Devret (YİD) yöntemi, yatırımları teşvik amacıyla oluşturulmuş bir 

yöntemdir. İnşa edilen gayrimenkul belli bir süre sonra gayrimenkul sahibine teslim 

edilmesi şeklinde işlemektedir.  YİD ihaleleri 2886 Sayılı Kanun kapsamında 

yapılmaktadır. YİD yöntemiyle mülkiyeti belediyeye ait olan gayrimenkul üzerine inşaat 

yapılması ve işletmeci tarafından belli bir süre işletilmesi ve sonra idareye devri 

gerekmektedir. YİD modeli için belediyeler Maliye Bakanlığından, İçişleri 

Bakanlığından ayrıca onay almak zorunda olması belediyeler açısından YİD modelini 

uygulanmaz duruma getirilmiştir. YİD modelleri yerine belirtilen nedenlerle tahsis daha 

tercih edilen bir durum olmaktadır. 
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4. GAYRİMENKUL YÖNETİMİNDE ELDEN ÇIKARMA 

Belediyelerin gayrimenkul satım işlemi için 5393 Sayılı Kanunun 18’nci maddesinin (e) 

fıkrasına göre yetkili organ olan meclisten karar alınması gerekmektedir. 2886 Sayılı 

Kanunun 9’ncu maddesi gereğince, tahmin edilen bedel idarelerce tespit edilir veya 

ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak 

fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden 

soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap 

tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu belgeler gerektiğinde ihale 

komisyonlarınca tahkik ettirilir. 

Gayrimenkul satışında bedel tahmini oldukça önemlidir. Satışa çıkarılan gayrimenkulün 

bedelinin gerçek değerinin altında tespiti idare ve dolayısı ile kamu zararına neden 

olabilecektir. Diğer bir husus da satılacak gayrimenkulün bedelinin gerçek değerinin çok 

üstünde belirlenmesidir. Gayrimenkul bedelinin yüksek olması durumunda da yapılacak 

satış ihalesine talipli çıkmayacak ve buda zaman ve emek kaybına yol açacaktır. Belirtilen 

hususlar düşünüldüğünde satılacak gayrimenkulün değerinin mümkün olduğunca 

gerçeğe, piyasa alım satım rayicine uygun tespitine çalışılmalıdır.  

Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi’nin E:7564, K:8178, T:01.07.2004 sayılı Kararı gereği, 

belediye taşınmazlarının satışına karar verme yetkisi belediye meclisine aittir. Belediye 

Meclis Kararlarına, satılacak gayrimenkulün ada ve parsel numaraları, mevkii ve yüz 

ölçümleri rayice uygun tahmini bedelleri yazılmalıdır. 

Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi’nin E:2005/8673, K:2005/9729, T:19.09.2005 sayılı 

Kararında; “Belediye meclislerinin “Belediyenin taşınmazlarının satışına” ya da 

“belediye başkanınca veya encümence uygun görülen taşınmazların satışına şeklindeki 

genel nitelikte olan ve yetki devri anlamına gelen kararları, hukuki sonuç doğuramaz ve 

geçerli kabul edilemez” denmektedir. Belediyeye ait gayrimenkulle ilgili olarak tapu 

sicilinde işlem yapmaya 5393 Sayılı Kanunun 38’nci maddesinin (e) fıkrası “belediyenin 

taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek” hükmüyle belediye başkanı veya 

görevlendireceği kişi yetkili kılar. 
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Belediyeler mülkiyetlerindeki gayrimenkulün satışında, 3065 sayılı Kanun’un 17’nci 

maddesi (r) bendinde; “Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak 

hisseleri ile gayrimenkulünün satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri, bankalara 

borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin 

(müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) bankalara devir ve teslimleri” KDV’den 

istisnadır (Anonim 2006). Eğer bir gayrimenkul belediyenin mülkiyetinde 2 yıldan fazla 

kalmış ise o gayrimenkulü alan kişi KDV vergisinden muaf olması gerekmektedir. 

4.1 Belediyelerin Arsa Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi Kiralaması ve Satışına Dair 

Genel Yönetmelik Hükümlerine Göre Satış ve Tahsis 

Belediyelerin gayrimenkul satışı için yetkiyi 5393 Sayılı Kanunun 69’uncu maddesi 

“Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı 

ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına 

göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; 

konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, 

kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler 

gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.” hükmü ile ve bu hükme dayanılarak hazırlanan 

Belediyelerin Arsa Konut ve İş yeri Üretimi Tahsisi Kiralaması ve Satışına Dair Genel 

Yönetmelik25 hükümleri gerekli yetkiyi vermiştir. 

Belediye bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir. 

Arsalar hariç üretilen konutların satışı 2886 Sayılı Kanuna tabi değildir. Gerekli şartları 

taşıyan dar gelirli kişilere, bedeli Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan 

takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olamamak üzere arsa tahsisi 

yapılabilir. Belediyeler bu mevzuata göre yapacakları işlemlerde arttırma, azaltma, 

eksiltme ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine bağlı değildir. İlgili yönetmeliğin 7’nci 

maddesindeki şartları sağlayanlara arsa ve sosyal konut tahsisi imkânı vermiştir. Bu 

şartlar dışındakilere ise arsa satışının 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılması 

                                                 
25Resmi Gazete sayısı 25951, Yayım Tarihi 29.09.2005 
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gerekmektedir. Sosyal konu dışındaki konut ve işyerleri yönetmeliğin 15’nci maddesinin 

(d) fıkrasına göre açık arttırma usulü ile satılacağı hükme bağlanmıştır (Okan vd. 2009). 

Söz konusu Yönetmelik 5393 Sayılı Kanunun 69’ncu maddesine dayanılarak 

çıkarılmıştır. Yönetmelik hükümlerine göre belediyeler ürettikleri arsa ve sosyal konutları 

şartları taşıyanlara kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel karşılığında 

ihalesiz olarak vermek suretiyle tahsis edebilirler. Konut yapılmak amacıyla arsa tahsisi 

ile brüt kullanım alanı 100 m2 geçmeyen düşük maliyetli olarak üretilen sosyal konutların 

tahsis şartları aşağıda belirtildiği gibidir: 

- Dar gelirlilere, 

- Kendisinin eşinin ve 18 yaşından küçük çocuğunun o belediye sınırları içinde konutu 

veya konut yapmaya müsait arsası bulunmayanlara, 

- En az bir yıldan beri belediye sınırları içinde ikamet edenlere, 

- Afete maruz kalanlara, 

- Sanayi bölgelerinden nakledilenlere 

- Gecekondu Kanunu kapsamında hak sahibi olup tasfiye sebebi ile açıkta kalacak 

olanlara tahsis edebilirler. Tahsis edilecek arsa miktarından fazla müracaat olması halinde 

uygulanacak puanlama ölçüleri belediye tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. 

Aile nüfusu, dul, engelli, evde yatalak hasta bulunması, çocukların gelir getirici bir işte 

çalışıp çalışmaması, aile bireylerinin sahip olduğu araç ve diğer varlıklar, gazi şehit eş ve 

çocukları gibi hususlar puanlama ölçüleri olarak dikkate alınır. 

Arsa tahsisinde, arsa tahsis bedeli kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek 

bedelden aşağı olamaz. Peşinat olarak alınacak tutar arsa bedelinin % 20’sinden az 

olamaz. Peşinat alındıktan sonra kalan borcun aylık taksitler halinde ödenmesi esas 

olmakla birlikte değişik ödeme planları da uygulanabilir. Ancak 10 yıldan fazla olamaz. 

Arsa bedelinin peşin ödenmesi halinde % 25’e kadar indirim yapılabilir (Okan vd. 2009). 

Kooperatiflere arsa tahsisinde, üyelerinin tamamı arsa ve konut tahsisi edileceklerde 

belirtilen şartları taşıyanlardan oluşan kooperatiflere arsa tahsis edilebilir. 

Kooperatiflerden tahsisten önce üyelerinin tamamının bu şartı taşıdığına dair belgeler 
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istenir. Arsa bedelinin tamamı ödeninceye kadar kooperatif üyeliklerinin devri ancak 

belediye encümenin izni ile olur. Konut yapılması amacı ile tahsis edilmiş olan arsalar bu 

amaç dışında kullanılamaz ve üzerine konut yapıp 5 yıl kullanmadan başkasına satılamaz 

ve devredilemez. Konutlar için inşaata başlama ve yapım süreleri belediye meclisi 

tarafından belirlenir. İnşaata başlama süresi üç yıl, inşaatı tamamlama süresi üç yıl olmak 

üzere toplam 6 yılı geçemez. Verilen süre zarfında konut yapımına başlanılamaması veya 

süresinde bitirilememesi halinde tahsis iptal edilerek arsa geri alınır (Okan vd. 2009). 

Konutların tahsis bedeli, kıymet takdir komisyonunca her türlü giderler dahil edilerek 

maliyet bedelinden aşağı olmamak üzere belirlenir. Peşinat olarak alınacak tutar, konut 

bedelinin % 10’undan az olmamak üzere, konut büyüklüklerine göre belirlenir. Ancak 

toplam ödemde süresi 20 yılı geçemez. Peşinat sonrası kalan taksitlere her yıl bir önceki 

yılın tüfe endeksi ile çarpılarak yeniden değerlemeye tabi tutulur. Arsa ve sosyal konut 

bedeline ilişkin taksit ödemelerinin eksik yapılması veya hiç yapılmaması durumunda 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince belirlenen 

oranda gecikme faizi alınır. Taksit ödemeleri 3 ay süre ile yapılmaması durumunda 

borcun gecikme faizi ile birlikte 30 gün içinde ödenmesi, ödenmemesi halinde tahsisin 

iptal edileceği ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Borç ödenmemesi halinde tahsis iptal edilir 

(Okan vd. 2009). 

Bir kişiye birden fazla konut tahsis edilemez, kiraya verilemez. Tahsis şartlarını 

taşımadıkları sonradan anlaşılanların tahsisi iptal edilir. Yanıltıcı beyanda bulunmak 

suretiyle arsa ve konut tahsisinden yararlandığı tespit edilenler hakkında Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Taksitle arsa, konut ve işyeri tahsis edilmesi 

veya satılması durumunda tapu üzerine ipotek konulur ve borcun tamamı ödenmeden 

ipotek kaldırılmaz (Okan vd. 2009). 

Arsa, konut, işyeri tahsis ve satışları ile kiralanmasında tahsis veya satış şartları, arsa 

konut ve işyerlerinin kullanım şartları, tahsis ve satışın taksitle yapılması halinde 

taksitlerin ödeme süresi ve vade farkı, gecikme faizi, tahsis ve satışın iptal edilmesi ve 

diğer hükümler bir sözleşme ile düzenlenir. Tahsis ve satışın iptali durumunda, o güne 

kadar tahsil edilen arsa bedeli ile başlanıp bitirilmeyen konut ve işyerinin kıymet takdir 
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komisyonunca belirlenene değeri üç yıl içinde ilgililere ödenir. Ancak geri ödemelerde 

faiz, zam ve benzeri ilave yapılmaz (Okan vd. 2009). 

Polatlı Belediyesinde ilgili yönetmelik kapsamında satılan gayrimenkul tespit 

edilememiştir. Polatlı Belediyesi 2012 yılında 2886 Sayılı Kanun kapsamında sattığı 2+1 

konutları bahsedilen ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında satabilirdi. 

4.2 2886 Sayılı Kanuna Göre Satış 

Belediyeler her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır, gayrimenkul ve hakları alımında 4734 

Sayılı Kanunu uygulanmaktadır. Mülkiyetindeki gayrimenkulün satışı, trampası, arsa 

veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerinde 

irtifak hakkı kurulması işlemleri 2886 Sayılı Kanunu uygulanmaktadır. Hazine 

gayrimenkulünün idaresine ilişkin yönetmelik mevcut olmakla birlikte, belediyelerin 

gayrimenkul idaresi hakkında yönetmeliği bulunmamaktadır. Gayrimenkul yönetimi 

konusunda belediyelerde yetişmiş eleman olmaması nedeni ile belli büyüklükteki 

belediyeler dışında yönetmelik çıkaran belediye bulunmamaktadır. Ekseriyetle 2886 

Sayılı Kanuna göre işlemleri yapmaktadırlar. 

Danıştay Sekizinci Dairesinin E:2005/4988, K:2007/717, T:13.02.2007 sayılı Kararında; 

Belediyeye ait bir taşınmazın, Esnaf ve Sanatkârlar Odasına hizmet binası yapımı için 

2886 Sayılı Kanun hükümlerine uyulmadan doğrudan satışına ilişkin belediye meclis 

kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hükmü verilmiştir. 

Danıştay On Üçüncü Dairesinin E:2008/11551, K:2011/3272 sayılı Kararında; 1-

Mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulün 2886 Sayılı Kanunun 35’nci maddesi hükümleri 

uyarınca satışı mümkün olmakla birlikte, hizmet binası inşaatı işinin 4734 Sayılı Kanunun 

hükümleri uyarınca yapılacak ihaleyle gerçekleştirilmesi gerektiği, 2- Edirne Belediye 

Başkanlığı tarafından 2886 Sayılı Kanunun 35’nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulü 

ile yapılan belediyeye ait gayrimenkul ile gayrimenkul üzerinde belediye sarayı inşaatının 

birlikte satış işi ihalesine ilişkin olarak belediye meclis üyelerinin Kamu İhale Kurulu’na 
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başvurması üzerine, iki işin 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre birlikte ihale edilmesine 

olanak bulunmadığından, bu hususlar değerlendirilmek ve bu aykırılıkların 

gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya 

soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi yolunda alınan 

Kamu İhale Kurul Kararında hukuka aykırılık bulunmadığı, hükmü verilmiştir. İdarenin 

ita amirleri, ihaleyi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlar, bunların eşleri, ortakları ve ihalelerden yasaklı olanlar ihalelere katılamazlar.  

İhale konusu işlerin her türlü özeliğini gösteren şartname ve ekleri idare tarafından 

hazırlanır. İşin niteliği, nevi miktarı, tapu bilgileri, tahmin edilen bedeli, geçici teminat 

miktarı, kesin teminata ait şartlar, gayrimenkulün teslim şekli ve şartları, isteklide aranan 

şartlar ve belgeler, ihaleyi yapıp yapmamakta idarenin serbest olduğu, ihale kararının 

karar tarihinden itibaren 15 gün içinde başkanca onaylanacağı veya feshedileceği, vergi 

resim ve harçların kimin tarafından ödeneceği, ödeme yeri ve şartları, ihtilafların çözüm 

şekli ve yeri bilgilerinin mutlaka şartnamede bulunması gerekir (Okan vd. 2009). İhale 

işlemlerinin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. İhale işlem dosyası, ihaleye konu gayrimenkulle ilgili, onay belgesi, tahmin edilen 

bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, 

sözleşme tasarısı ve diğer belgeler eklenir. 

2. Tahmin edilen bedel, belediyece tespit edilir veya ettirilir, ihale komisyonunca karara 

bağlanır. Ancak bu bedeller satış ve trampalarda emlak vergisine esas asgari metrekare 

birim değerinden az olmamak üzere tespit ve takdir ettirilir. Emlak vergi değeri gerçek 

değeri yansıtması gerekmektedir. Belediyelerce emlak vergi değerleri yeterince 

düzgün tespit edilememektedir. Eksik tespit edilen değerler üzerinden yapılan 

satışlarda fiyatlar gerçek değerin altında kalmaktadır. 

3. Ödeme, satış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödeme yapılmalıdır. 

Vadesinde ödenmeyen alacaklar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkındaki Kanun’un 51’nci maddesine göre gecikme zammı uygulanır. 

4. Onay belgesi, ihalesi yapılacak her iş için onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde 

ihale konusu işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihalede kullanılacak usul 

vb. hususlar bulunur.  
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5. İhale ilanı, yerel gazete çıkan yerlerde en az bir gün ara ile iki defa yayınlanır. İlk 

ilandan itibaren en erken on gün sonra ihale tarihi olmalıdır. Yerel gazete yok ise 

hükümet ve belediye ilan tablolarına asılır, ilan edilir. Yapılan işlemler tutanakla kayıt 

edilir. 

6. Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihale kararı, en uygun teklif komisyonca kabul edilir.  

İhale kararında komisyonca alınana kararlar, komisyon üyelerinin adı soyadı, esas 

görevleri imzaları, isteklilerin teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi 

istekli üzerine hangi gerekçe ile kaldığı ihale yapılmamış ise nedeni olmalıdır. İhale 

karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde başkanca onay veya ret kararı ile kesinleşir. 

Kesinleşen ihale kararı 5 iş günü içinde tebliğ edilir. 

7. Sözleşme, ihale kesinleştikten sonra sözleşme imzalanır. Trampa ve satışlarda 

sözleşme yapılması zorunlu değildir. 

4.3 3194 Sayılı Kanuna Göre Satış 

Belediyeler gayrimenkul satışında kural olarak 2886 Sayılı Kanuna tabidirler. Ancak 

3194 Sayılı Kanunun 17’nci maddesine göre belediye kendi malı olan veya imar 

planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya 

kapanan yol ve meydanlarda hâsıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan 

parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, 

gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel 

takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın 

almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin 

eder, denilerek belediyelere satma yetkisi tanımıştır. İnşaata elverişli olanları kamu yararı 

için belediye yeri alınan şahısların muvafakatleri halinde istihkaklarına karşılık olarak 

bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye belediye yetkilidir (Okan 

vd. 2009). 

Danıştay Altıncı Dairesi’nin E:1988/2465, K:1989/2337 sayılı Kararında; Yapılan 

parselasyon işlemi sonucu belediye ile hisseli olarak başka bir şahsa verilen parselin 

belediyeye ait payının o şahsa satılmasına karar verilmesinde mevzuata aykırılık 

bulunmadığı, bu parsel ile ilgisi olmayan davacının parselasyon planına karşı dava 
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açmadığı anlaşıldığından, mahkemece satış işleminin iptaline karar verilmesinde isabet 

görülmediği, hükmü verilmiştir. Bedel takdiri ve bedel itiraz şekilleri 2942 Sayılı Kanuna 

göre yapılır, bu mevzuata göre yapılan satışlar KDV kapsamına girmemektedir. Kanun 

kapsamındaki satışlarda belediye payını ya paydaşlara ya da bitişik gayrimenkul sahibine 

satabilir. Bu satışlar belediye encümenince alınan kararlar ile yapılmaktadır. 

4.4 775 Sayılı Kanuna Göre Satış 

Belediyelerin 775 Sayılı Kanunun 3’ncü maddesi gereği Hazine gayrimenkulünü edinme 

hükmü bulunmakta idi. Ancak 4916 sayılı Kanun’un 38’nci maddesinin (c) fıkrası ile bu 

hüküm kaldırılmış, belediyelerin Gecekondu Kanunu ile mülkiyet edinme konusu 

kazanılmış haklar dışında kalkmıştır. Topçu ve Füze Okulu tarafından 1968-1970 yılları 

arasında atış talimgâh yeri olarak kullanılan sonrasında boşaltılan alan, gecekondu 

önleme bölgesi olarak tahsis edilmiştir. Polatlı Belediyesince 775 Sayılı Kanun 

kapsamında uygulamalar bulunmaktadır (EK 11). 

Kanun kapsamında belediyeden arsa satın alan vatandaş, borcun bir kısmını ödedikten 

sonra noter aracılığı ile başkasına satış yapmıştır. Satın alan kişi arsada inşaata başlamış 

ve iskân raporunu almıştır. Ancak bu işlemleri arsa tahsis edilen kişi üzerinden yapmıştır. 

Belediyece tahsis edilen arsa için 20 yıl satamama şerhi olmasına rağmen belediyeden 

tahsisi alan kişi arsasını satmış olduğu anlaşıldığından, yapılmış olan tahsis 775 Sayılı 

Kanunun 34’ncü maddesi gereğince kaldırılmıştır. Arsayı tahsisli şahıstan satın alan diğer 

kişinin talebi değerlendirilmiştir. İlgili Kanunu’nun 25’nci maddenin (3) fıkrasında 

belirtilen kendisi, eşi ve çocukları üzerinde arsa yapılacak gayrimenkulü olmadığı yapılan 

çalışmalar neticesinde tespit edilmiştir. Arsanın 2942 Sayılı Kanun hükümlerine göre 

yapılan Kıymet Takdir Komisyonunca değeri tespit edilmiş ve bu değer üzerinden ilgili 

şahsa satış işlemi için Meclis Kararı alınmıştır. İlgili Kanunu’nun 24’ncü madde 

gereğince yüzde 25’i peşin olmak üzere satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Kalan tutar 

üzerine ise vade farkı uygulanarak tahsil edilmiştir. Tapu müdürlüğüne ilgili gayrimenkul 

için ipotek tesis edilmiştir. İlgili tapu dairesine borç kapatılınca 2’nci dereceden konulan 

ipotek kaldırılmış olup, daha önce konulan 20 yıl süreli satış takyidi kaldırılmamış, 

12.03.2012 tarihli yazı ile bu takyit kaldırılmıştır. 
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Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi’nin E:9952, K:9449, T:20.09.2004 sayılı Kararında; 

Hazineye ait taşınmazların bulundukları belediyeler adına mülkiyetinin naklinin 

dayanağını 775 Sayılı Kanunun 3’ncü maddesi teşkil etmektedir hükmü verilmiştir. 

4.5 Belediyelere Ait Gayrimenkulün Rehin Edilmesi 

Belediyeye ait gayrimenkulün ipotek edilmesi konusunda 5393 Sayılı Kanunda açık bir 

kural bulunmamaktadır. Belediyelerin hak ve imtiyazlarını düzenleyen 15’nci maddenin 

(i) bendinde; “Borç almak, bağış kabul etmek” demektedir. Borç alabilen bir kuruluşun, 

borç aldığı paraya karşılık, mal varlığını göstermesi, dolayısı ile ipotek edebilmesi 

mümkündür. Ancak 5393 Sayılı Kanunun 15’nci maddesinin son fıkrasında; 

“Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu 

hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve 

harç gelirleri haczedilemez.” düzenlemesine yer almıştır. Belediye gayrimenkulünden bu 

şarta uyan ve haczi mümkün olmayan gayrimenkulün ipotek ettirilmesi de mümkün 

değildir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2000 gün T.153/195-612 sayılı 

talimatında; “Belediye meclisince ya da belediye meclisi adına belediye encümenince 

belediye adına kayıtlı taşınmazın belediyenin kuruluşu olan şirketin borcundan dolayı 

ipotek edilebileceğine ilişkin karar alınması ve şirketin belediyenin kuruluşu olduğunun 

resmen belgelendirilmesi halinde, düzenlenecek resmi senette şirketin borçlu, belediyenin 

malik sıfatıyla gösterilerek temsilcilerinin işleme iştiraklerinin sağlanması ve ipotek 

belgesinde borçlu olarak şirketin gösterilmesi kaydıyla ipoteğin tesisi mümkündür.” 

denilmektedir. 

Belediyelere 5393 Sayılı Kanunun 68’nci maddesi borçlanma ve tahvil ihraç imkânı 

getirmektedir. Belediyeler dış borçlanma yapabilir26. Belediye ve bağlı kuruluşları ile 

bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son 

kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden 

                                                 
26 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 
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değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç 

borçlanmayı belediye meclisinin kararı, yüzde onu geçen iç borçlanma içinse meclis üye 

tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. Polatlı 

Belediyesi Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına karşılık olarak, Belediyeye ait olan Et 

Entegre Tesisini teminat olarak göstermiş ve ilgili gayrimenkul üzerine borç ipotek 

ettirilmiştir. Borçların yapılandırması hususunda çıkan kanun hükümlerine göre borçlar 

yapılandırılmış, taksitle ödenmiş ve ipotek kaldırılmıştır. 

4.6 Belediyelere Ait Gayrimenkulün Haczedilmesi 

Kamu hizmetlerine tahsisli olmayan gayrimenkule 5393 Sayılı Kanunun 15’nci 

maddesinin son fıkrasında belirtilen “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde 

ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 

tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmü ile haciz 

konulması mümkündür. Belediye otel ve hamamı gibi gayrimenkul haczedilebilir. 

Belediyeler kamu hizmetine tahsisli olmayan gayrimenkulünü korumak amacıyla 

belediye meclisi kararı ile “Kamuya tahsislidir” şerhi koydurmak istemektedirler. Böyle 

bir karar alan Keçiören Belediyesi ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nün 22.01.2007 gün 101-207 sayılı görüşünde fiilen kullanılmakta olan 

malların kamu hizmetine tahsisli olduğu hususunda ki kararı vermenin yargı yetkisinin 

kullanımı çerçevesinde mahkemelerde olduğu, şeklinde görüş bildirilmiştir. 

4.7 Toplu Konut İdaresinin Ön Alım Hakkı 

Belediyelerde satışa çıkaracakları arazi ve arsaları 1164 Sayılı Kanunun 8’nci 

maddesindeki; “Hazine, belediye, özel idare ve Vakıflar İdaresi satışa çıkaracakları arazi 

ve arsaları satış muamelesine tevessül etmeden önce bildirmekle mükelleftir.” hüküm ile 

satmadan önce TOKİ başkanlığına bildirme görevi verilmiştir. Ankara, İstanbul, İzmir ve 

Kocaeli illerinin tamamında gayrimenkulün yüz ölçümü ne olursa olsun, diğer yerlerde 

20.000m2 ve üstü gayrimenkul satışında TOKİ’ye bildirimde bulunulmalıdır. 
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5. GAYRİMENKUL YÖNETİMİNDE DİĞER ÖNEMLİ UNSURLAR 

Belediyelerde gayrimenkul yönetimi konusunda uzmanlaşmış personel eksikliği 

bulunmaktadır. Gayrimenkul yönetimi hususunda talep veya ihtiyaç ortaya çıktığında o 

ihtiyacın veya talebin giderilmesine odaklanılmaktadır. İhtiyaç olmadığı düşünülen bir 

yer satılmakta ya da tahsis edilmekte, kısa bir süre sonra benzer gayrimenkul edinme 

ihtiyaç oluşmaktadır. Bu bölümde iyi bir gayrimenkul yönetimi için mutlaka kullanılması 

gereken hususlar, diğer yöntemler başlığı altında incelenmiştir. 

5.1 Gayrimenkul Kaydı 

Kamu idarelerinin 5018 Sayılı Kanuna27 göre gayrimenkul kayıtlarını tutulması 

gerekmektedir. Kamu kurumlarınca 5018 Sayılı Kanunun 44’ncü maddesi ile muhasebe 

dışı kayıtlarının yapılması gerektiği açıklanmış ve bu maddeye dayanılarak, Kamu 

İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına Ait Yönetmelik çıkarılmıştır. Yönetmeliğin amacı 

kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde yönetiminde ve kullanımında bulunan 

gayrimenkul kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir (Okan vd. 2009). 

Kamu idarelerine 5018 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin (2) fıkrasında “Kamu 

hesapları, kamu idarelerinin gelir gider ve varlıkları ile mali sonuç doğuran ve öz 

kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve 

yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim 

yetkileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur.” görev verilmiştir. 

Ayrıca 50’nci maddede “Bir ekonomik değer oluştuğunda, başka şekle dönüştüğünde, 

mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirildiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. 

Bütün mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye 

dayanması şarttır.” denilmektedir. İlgili madde gereğince belediyelerde kullanılmaya 

başlayan ya da herhangi bir nedenle kullanımdan çıkan gayrimenkul kaydı yapılacaktır. 

                                                 
27 Resmi Gazete Sayısı: 25326, Yayım Tarihi: 24.12.2003. 
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Kayıt işlemi idarenin; sahip olduğu, içinde bulunulan yılda elde edilen ve elden çıkarılan 

gayrimenkulün kayıt altına alınması işlemini kapsamaktadır. 

Belediyelerde gayrimenkul kayıt kontrol işlemlerini 15.000 altı nüfusa sahip 

belediyelerde Mali Hizmetler Müdürlüğü, 15000 üstü belediyelerde ise Emlak İstimlâk 

Müdürlüğü yapmalıdır (Okan vd. 2009). Polatlı Belediyesince ilgili yönetmelik 

hükümlerine ilişkin ayrı bir kayıt tespit edilemediği gibi Emlak İstimlak Müdürlüğü de 

mevcut değildir. 

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 162’nci maddesinde maddi duran 

varlıklar hesap grubunun, kamu idarelerince faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve 

tahmini yararlanma süresi 1 yıldan fazla olan fiziki varlıklar ile bunların birikmiş 

amortismanların izlenmesi için kullanıldığını göstermektedir.  

Yönetmeliğe göre gayrimenkul muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Edinilen 

gayrimenkul, maliyet bedeli ile hesaplara alınır. Bağış hibe varsa bilinen değeri ile yoksa 

değerleme değeri ile hesaplara alınır. Harcama birimleri arasında gayrimenkul devri 

muhasebe işlem fişi düzenleyerek aktarılır. Dönem sonunda yeniden değerleme ve 

amortisman işlemlerine tabi tutulur. Maddi duran varlıklara yapılan harcamalar gider 

olarak kaydedilir (Okan vd. 2009). 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri 

gayrimenkulün cinsine göre bir kayıt oluşturmuş olmasına karşın, birçok kurum bu listeyi 

bile oluşturmamıştır. Yönetmelikte tutulması istenen kaydın içerdiği veriler yetersizdir. 

Bir gayrimenkul envanterinde bulunması gerekenler; “il, ilçe, mahalle, köy, ada ve parsel 

no, yüzölçümü, edinim şekli, kadastro veya imar parseli olması, eğimi, halihazır durumu, 

imar durumu, kimin kullandığı, varsa sınırlı ayni hak bilgileri, edinim bedeli, bina varsa 

bina özellikleri ve alanı” gibi bilgileri içermelidir (Tanrıvermiş 2016).  

Polatlı Belediyesinde gayrimenkul değeri bütçede yapılan harcamalar kadar 

gösterilmektedir. Bir bina inşaatı yapıldı ise o inşaat ihale tutarı ödendikçe bina değeri 
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artmaktadır. İhale bitim tarihinden sonra bina değeri binaya yapılan harcamalarla 

değişmektedir. Yeni kurulan KBS’de amortisman kullanılacak ve gayrimenkul kayıt 

listeleri oluşturulacaktır. Polatlı Belediyesine ait bütçe kayıtları da KBS üzerinde 

kayıtlara alınmaktadır (EK 12).  

5.2 Gayrimenkul İşlemlerinden Doğan Kamu Zararları 

Kamu zararı; 5018 Sayılı Kanunun 71’nci maddesinde; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur 

veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar işlem veya engelleri sonucunda 

kamu kaynağında artışa engel veya eksiltmeye neden olunması” olarak tanımlanmıştır. 

Belediyelerin gayrimenkul ile ilgili gerçekleştirdikleri alım satımlarda yüksek veya düşük 

bedelle işlem yapılmış olması kamu zararını doğurabilmektedir. Gayrimenkul 

yönetiminde yapılacak her türlü işlem önemlidir. Kiraya verilen ve satılan gayrimenkul 

için takdir edilen fiyatların gerçek değerinin altında hesaplanmış olması, hatta emlak 

vergi değerlerinin yanlış tespiti ile vergi değerinin eksik oluşması kamu zararını 

oluşturabilmektedir. Denetim kurumlarının yetişmiş elemanlarının olması halinde, 

yapılmış olan bir satış işlemindeki takdir edilen değerin sorgulanmasını ve yanlışlık varsa 

tespit edilmesini sağlayacaktır. 

Sayıştay tarafından yapılan “İstanbul’da bulunan genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile 

yerel yönetimlerin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmaz malların fiili ve 

hukuki durumları, yönetilmesi, kayıt sistemi, korunması, kiralanması veya elden 

çıkarılması ile ilgili işlemlerin ve bu konudaki hukuki düzenlemelerin yeterliğinin 

değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili diğer kayda değer hususların incelenmesi” adındaki 

2001 tarihli Rapora göre, gerek büyükşehir belediyesi, gerekse ilçe belediyelerine ait 

gayrimenkul ile ilgili olarak; 

- Gayrimenkulün işgal altında olduğu, 

- İşgal altında olan gayrimenkulden ecrimisil alınamadığı, 

- Gayrimenkul satışlarında sorunlar olduğu, 

- Gayrimenkul kiralamalarında hatalı uygulamalar olduğu, 

- Toplu konut projelerinde yasalara aykırılıkların bulunduğu, 
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- Mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde mevzuata uyulmadığı, 

- Tahsislerde usulsüzlükler olduğu gibi hususlar tespit edilmiştir. 

İstanbul ilindeki kamu kurumları ve belediyelerin gayrimenkul mülkiyetine veya 

yararlanma hakkına sahip idareler arasında düzenli ve etkin bir koordinasyonun 

bulunmaması, düzgün bir taşımaz sistemlerinin olmamasının pek çok sorunun28 içinden 

çıkılmaz bir karmaşıklığa dönüşmesine yol açan temel bir etken olduğu görüşü mevcuttur. 

5.3 Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Gayrimenkul Yönetimi 

Yerel yönetimler imar yetkisi verilmiş olan kamu kurumudur. Her türlü planlar, plan 

değişiklikleri imar müdürlüklerince düzenlenmektedir. En etkili ve doğru kararı verecek 

olan yerlerde imar müdürlükleridir. Planlama öncesi yapılacak her türlü çözümleme ve 

raporlara imar müdürlüğünün ihtiyacı vardır. Bunu en iyi sağlayan sistemler ise CBS 

yazılımlarıdır. Bir yerleşim yerinin coğrafi konumu, nüfusu, insanlarının sosyal yaşam 

koşulları, geçim kaynağı olan sanayi, turizm, tarım, ticaret vb. olanakların varlığı gibi 

faktörlere bağlı olarak yaşanması muhtemel sorunların tespiti, her yerel yönetimin 

yapacağı ilk işlerden birisidir. Belediyeler insanların sosyo-ekonomik yaşam durumlarını, 

gayrimenkulü, yapılaşmayı en yakından takip eden ve CBS kullanımına en uygun 

nitelikte kurumlardır.  

CBS yazılımları ile gayrimenkul değer haritası, bu haritaların vatandaş ve diğer 

kurumlara açılması, planlama öncesi rapor almak, kentsel dönüşüm projelerinde 

kullanmak, uygun yer seçimi, değer değişim çözümlemesi gibi birçok veriyi temin 

etmekteyiz. CBS ve KBS, sorunlar karşısında iş ve hizmetlerin tıkanma noktasına geldiği 

mevcut yerleşim yerlerinde ya da yeni planlanan yerleşimlerde, yerel yöneticiler için bir 

çözüm yolu olarak en çok önerilen yöntemlerdir. Belediye ve yerel yönetimlerde, çevre 

yönetimi, havza yönetimi, ulaşım planlama, uygun yer seçimi, çok yönlü karar verme, 

kazı-dolgu çalışmaları, akıllı harita üretimi, alan planlaması, envanter çalışmaları, 

senaryo ve trend çözümlemeleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri, kirlilik 

                                                 
28 Gayrimenkulün kayıt edilmemesi, yönetilememesi, işgal edilmesi gibi. 
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modellemesi, üç boyutlu arazi modelleme, araç takibi, KBS ve Merkezi Denetleme 

Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) entegrasyonu, deprem hasar çözümlemeleri, vergi 

takibi vb. birçok kullanım alanı bulunmaktadır. CBS gayrimenkul yönetimi için 

vazgeçilmez bir araçtır (Çağatay 2012). 

5.4 Yerel Yönetimlerde Rant Aracı Olarak İmar Düzenlemesi 

Gayrimenkul yönetiminde rant kelimesini “gayrimenkul değerinde meydana gelen ve 

emeğe dayanmayan artış” olarak tanımlayabiliriz. Rant kelimesinin kent ile birlikte 

anılması durumunda “kentsel rant” söz konusudur. Kentsel rant da, kentte emek 

harcamadan, sermaye kullanmadan gayrimenkulde meydana gelen değer artışıdır (Kaya 

2008). 

Kentsel rantlar planlama yolu ile kamu gücü ile oluşturulmaktadır. Rant mevcut mevzuata 

göre sadece arazi sahibi için oluşmaktadır. Rant getirici durumun kente maliyeti de vardır. 

Örneğin 0,5 emsal 1,5 yapıldığında 3 kat fazla yoğunluk oluşacak. Bu değişiklik 3 kat 

fazla trafik, altyapı yatırımı gerektirmekte, oluşan maliyetinde bu düzenlemeden en karlı 

çıkanlar tarafından ödenmesi gerekmektedir. İmar uygulaması ile DOP olarak düşülen % 

40’a kadar bir oran vardır. Şehirlerin büyümesi rantların oluşmasının en büyük 

etkenleridir. Büyüme nedeni ile oluşan rant artışı normal karşılanabilir. Ancak bir 

parseldeki uygulama ile 0,5 emsali 1,5’e çıkarmak ya da akaryakıt istasyonuna çevirmek 

gibi durumlarda oluşacak rantı mutlaka vergilendirmek gerekmektedir. 

5.5 Gayrimenkul Yönetim Aracı Olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

Belediye Meclislerin görevleri 5393 Sayılı Kanunun 18’nci maddesi düzenlemektedir. 

Maddenin (i) fıkrası; “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tâbi 

ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve 

gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” şeklindedir. Verilen yetki 

çerçevesinde belediyelerin gayrimenkul şirketi kurması yönünden önlerinde bir engel 

bulunmamaktadır. Her ne kadar belediyelerin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) 
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kurması önünde bir engel olmasa da Türkiye’de GYO kuran belediye henüz 

bulunmamaktadır. Sermaye Piyasa Kurulu’ndan bir yetkili ile yapılmış görüşmede 

mevcutta müracaat etmiş bir belediyenin bulunmadığı bildirilmiştir. Belediye Kanun 

Tasarısının gerekçesi içerisinde GYO’nın belediyelerce kurulabilme yetkisinin neden 

veya hangi ihtiyaçlar düşünülerek verildiği hakkında bir bilgiye rastlanmamıştır. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 13.10.2005 ve 14.10.2005 tarihlerindeki 

meclis kararlarında GYO kurmak için izin almış ise de hayata geçirilememiştir. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesinden (İBB) Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı 

İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde 

İSTANBUL İMAR A.Ş şirketi üzerinden GYO kurulması düşüncelerini belirttiler. GYO 

kurulması amacıyla hizmet alımı ihalesine çıkılacağını ve bu arada yeni bir meclis kararı 

alınacağı bildirilmiştir. 

Belediyelerce GYO kurulamamış olması gibi Türkiye’de geçicide olsa hiçbir kurum 

tarafından Altyapı GYO kurulmamıştır. Altyapı GYO’nın da birçok avantajları 

mevcuttur. Gerek belediyeler, gerekse diğer kamu kuruluşları bu konuda girişimlerde 

bulunmamaktadır. İBB’den Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı İştirakler 

Koordinasyon Müdürlüğü ile yaptığım telefon görüşmesinde İstanbul’daki mevcut fiber 

optik hatların belediye şirketince işletildiğini ve kira gelirlerinin mevcut olduğu dile 

getirilmiştir. İleride bu şirketin Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AGYO) olabilme 

ihtimalinden söz etmekle beraber henüz bir çalışma yoktur. Sayıştay tarafından yapılan 

altyapı raporu incelendiğinde aşağıdaki hususlar dikkat çekicidir. 

En geç 2 yıl içinde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planını yapma zorunluluğunu 5216 Sayılı 

Kanunun getirdiği halde yapılmadığı görülmüştür. Ayrıca % 50 oranında kaçak 

yapılaşma olduğu bildirilmiştir. Altyapı hizmetlerinin kısa dönemli ihtiyaçlara cevap 

verdiği bildirilmiştir. Hâlihazır durumla imar planları arasındaki uyumsuzluk altyapı 

tesislerinin güvenli ve standartlara uygun bir şekilde kurulmasını olanaksızlaştırmakta, 

ekonomik ömrü dolmadan, kısa sürede yenilenmesini ve/veya yerinin değiştirilmesini 

gerekmektedir. 
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Büyükşehir Belediyelerinin hiçbirinde imar özelliklerine göre, altyapının ekonomik 

şekilde kurulması ve yenilenmesine ilişkin herhangi bir çözüm ve model geliştirilmemiş, 

altyapıyı bir bütün olarak ele alıp irdeleyen bir çalışma yapılmamıştır. İmar planları 

hazırlanırken veya değiştirilirken; altyapı ihtiyacı, değişikliğin altyapıya etkisi, altyapı 

yatırımlarının ne zaman yapılabileceği, ne kadar finansman ihtiyacı olacağı, kaynağın 

nereden ve nasıl sağlanacağı gibi hususlar değerlendirilmemektedir. Bu nedenle, 

koordinasyonu dolaylı etkileyen imar planları, CBS vb. faktörler dikkate alınarak, ilgili 

kurumların altyapı koordinasyonuna ilişkin ortak hedefler belirlemelerinden başlayıp, 

çok yıllık yatırım programları üzerinden koordinasyonun planlanması, yürütülmesi ve 

izlenmesini de içeren bir süreç çözümlemesi yapılmalı ve buna uygun bir organizasyon 

yapısı oluşturulmalıdır. 

Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Fonu/Hesabı, Büyükşehir Belediyelerine 

ilişkin yasal düzenlemelerde, altyapı çalışmalarının koordinasyonuna ilişkin kesin ve 

ortak programdan kaynaklanan işlerin finansmanı için AYKOME fonu/hesabı 

oluşturulması öngörülmüştür. 23 Temmuz 2004’e kadar ortak programa alınan işlerin 

finansmanının sağlanması için kurulması öngörülen yapı, AYKOME fonu, bu tarihten 

sonra AYKOME hesabıdır. AYKOME hesabının önceki uygulamadan temel farkı, tüzel 

kişiliğin ve saymanlığın ortadan kaldırılması ve kazı izinlerinden elde edilen gelirlerin, 

bu hesabın gelirleri arasına alınmasıdır. Altyapı koordinasyonundan kaynaklanan işlerin 

finansmanı için oluşturulması gereken AYKOME fonu/hesabı, mevzuatta öngörülen 

kesin ve ortak program hazırlanmadığı için kanun hükmü olmasına rağmen, hiçbir 

büyükşehirde işlerlik kazanmamıştır. 

Ortak programa alınan işlerin yerine getirilmesi, yapılan işle uygun kaynak oluşturulması 

ve kullanılma prosedürleri, kurumların sorumlulukları açık ve net bir şekilde 

düzenlenmeli ve bu kaynakların ayrı bir hesapta izlenmesi sağlanmalıdır.  

5216 Sayılı Kanun ile 2006 yılında uygulamaya giren yeni AYKOME Yönetmeliğinde, 

fon uygulamasına son verilmiş, merkezin gelir ve giderlerinin büyükşehir bütçesi içinde 

“altyapı yatırım hesabı” adı altında, ayrı bir hesapta takibi öngörülmüştür. Önceki 

düzenlemeden farklılık içeren diğer bir husus ise, gelir kalemlerine ilişkindir. Altyapı 
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kurumlarına verilen kazı izinlerinden elde edilecek gelirler, AYKOME gelir kalemleri 

arasına dâhil edilmiştir. Ayrıca, ortak programa alınan hizmetler için ilgili kamu kurum 

ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmaması durumunda, bir sonraki bütçe 

yılında ilgili kurum tarafından büyükşehre ödenmek üzere, büyükşehir veya ilgisine göre 

bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için ayrılan kaynaklar da gelir kalemleri arasında 

sayılmıştır.  

Türkiye’de altyapı hizmetlerinin her birini farklı bir kurumun vermesi bu işin gelir getirici 

özelliğini kaybettirmektedir. Örneğin, telefon, elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, 

yağmursuyu, yol, kaldırım, baz istasyonları, farklı Telekom hizmeti sunan şirketler, kablo 

tv, internet altyapısı, bu tür hizmetlerin her biri için ayrı yatırımcı ayrı ayrı yatırım 

yapmakta ve her biri için mükerrer maliyetler olmaktadır. Bu hizmetlerin hepsi 

büyükşehir belediyelerince kurulacak AGYO’ları tarafından tek elden yürütülmesi, daha 

ekonomik, kaliteli, verimli bir uygulama olacaktır. 

5.6 Planlı Gayrimenkul Yönetimi İçin Stratejik Plan 

Stratejik Plan, 5018 Sayılı Kanunda; “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, 

temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara 

ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak 

tanımlanmıştır. Gayrimenkul düzgün yönetilmez ise kıt bir kaynaktır. Gayrimenkul 

kaynakları sürdürülebilir şekilde planlanmalı ve iyi yönetilmelidir. Yerel yönetimlerde 

iyi yönetilmeyen bir gayrimenkul yönetimi ile bu kaynaklar tükenme ve azalma 

göstermektedir. Yerel yönetimlerin birçoğunda gayrimenkul bilgi yönetim sistemleri 

mevcut olmayıp, alınan kararların bir kısmı kamu yararı sağlamadığı gibi kıt olan kamu 

kaynağında da ekseriyetle plansız, programsız yapılan yatırımlardan dolayı israf 

oluşmaktadır. Mevcut işleyiş ve yapımıza göre bu konuda yapılabilecek bir kısıtlama 

yoktur. Yapılan birçok yatırımda uygulanabilir olmamakta yüksek işletme giderleri 

belediyeler tarafından karşılanamadığı için yapılan yatırımlar işletilmemektedir. 

Kamu kurumlarınca 5018 Sayılı Kanun ile uygulamaya giren stratejik plan kurumların 

düzenlemesine bırakılmıştır. Yani her yerel yönetim önce yapacağı işleri belirlemekte ve 
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buna göre stratejik planını oluşturmaktadır. Yerel yönetimler nüfuslarına göre 

gruplandırılmalı ve her bir grup için ayrı bir minimum uyulması gereken stratejik plan 

standartları oluşturulmalıdır. Belediye Kanunu’na yapılacak ek düzenlemelerle uyulması 

zorunlu hale getirilmelidir. Aksi takdirde yapılan plansız programsız yatırımlar kamu 

kaynağının israfına neden olur. 

5.7 Emlak Vergi Gelirleri Yönünden Gayrimenkul Yönetimi 

Polatlı Belediyesinin 60.000.000 TL olan gelir 2013 yılı bütçesinde yaklaşık3.000.000 

TL gibi bir emlak geliri öngörülmüştür. Bütçenin yaklaşık % 5 gibi bir tutarını emlak 

vergi gelirleri oluşturmaktadır. Emlak vergisi bildiriminde bulunan vatandaşların arsa 

arazileri rayiç değerleri üzerinden hesaplanmakla birlikte, bina rayiç değerleri arsa payı 

ve bina yapım maliyet cetveline göre inşaat maliyeti eklenerek bulunmaktadır. Cadde 

sokak rayiç değerleri piyasa şartlarından düşük olduğu için emlak vergisine esas rayiç 

bedel düşük çıkmaktadır. Vatandaş ise az vergi ödemek için gerçek değeri 

bildirmemektedir. Bu durum belediyeler açısından vergi kaybına neden olmaktadır. 

Konutlar için çekilen kredi tutarları Maliye Bakanlığınca tespit edilmekte olup bu verinin 

belediyelerle paylaşılması ile daha gerçekçi bir rayiç değer ortaya çıkacaktır. Aynı 

zamanda bu veriler değerleme yapan kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir. 

Gayrimenkul sahibi kişi ve kurumlar 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu29 hükümlerine 

göre her dört yılda bir emlak vergi beyanı vermek zorunda idiler. Ancak 09.04.2002 tarih 

ve 4751 sayılı Kanunla Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 20’nci madde ile dört 

yılda bir verilmesi zorunlu olan beyanlar kaldırılmıştır. Bunun yerine yeniden değerleme 

oranının arttırılması ile bulunan değer üzerinden vergi tahakkuk ettirilmektedir. 

Belediyeler 4 yılda bir verilen beyan zorunluluğun kaldırılması ile artan beyan kaçaklarını 

önlemek için çalışma yapması gerekmektedir. Belediyeler vatandaşı karşısına almamak 

amacıyla gerekli çalışmaları yapmamakta ve bu durum vergi kaybına neden olmaktadır. 

                                                 
29 Resmi Gazete Sayısı: 13576, Yayım Tarihi: 11.08.1970. 
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Sayıştay artık denetimlerinde gelir artırıcı unsurların yeterince kullanılıp kullanılmadığı 

durumu da incelenmektedir. Kamu kurumları ve belediyelerce on-line ve off-line tapu 

verileri kurumlar arasında protokoller ile alınmaktadır. Tapu verisi ile belediye 

sistemindeki verilerin karşılaştırılıp emlak vergisi yönünden kaçakların tespiti mümkün 

hale gelmiştir. Ancak çalışmalar için belediye sisteminin numarataj altlıklı olarak 

kurulmuş ve ada parsel bilgilerinin girilmiş olması gerekmektedir. Şartları sağlamayan 

kurumların ise numarataj ile ilgili veri eşleştirme çalışması yapması gerekmektedir. 

Büyükşehirlerde numarataj yetkisi Büyükşehir belediyelerinde olmakla birlikte, diğer 

belediyeler numarataj işlemlerini kendileri yapmaktadır. Birçok belediyede kanuni 

zorunluluk olmasıyla birlikte numarataj çalışmaları yapılmış olmasına rağmen, belediye 

sadece Adres Kayıt Sistemi (AKS) girilerek kanuni zorunluluk yerine getirilmekte ve 

numarataj verilerini kendi sisteminde kullanmamaktadır. Belediye yazılımları numarataj 

tabanlı çalışmadığı sürece Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam vb. vergilerde 

vergi kaybı olması kaçınılmazdır. 

5.8 Kentsel Gelişme Stratejisi Çözümlemesi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 

(KENTGES) 2010-2023 çerçevesinde, KENTGES 2011 belediyeler anketine 2954 

belediye katılmıştır. Değerlendirme sonrasında tespit edilen hususlardan aşağıda 

sıralandığı gibidir:  

- Planlama ve arazi kullanımına ilişkin, belediye uygulamalarına referans olabilecek üst 

ölçekli planların henüz ülke genelinde tamamlanmadığı, 3194 Sayılı Kanunun 10’ncu 

maddesine göre imar planları yürürlüğe girdikten en geç üç ay içinde beş yıllık imar 

programlarının hazırlanması gerekmesine rağmen, imar programı hazırlayan belediyeler 

% 50 civarındadır.  

- Ulaşıma ilişkin, Büyükşehir belediyelerinin % 80’inde ulaşım planlarının mevcut 

olduğu görülmekle birlikte, il ilçe belediyelerine ulaşım planlarının yapılmadığı tespit 

edilmiştir. Ulaşım planlamalarında ise ev iş arası ulaşım süresisin 35-45 dakika olması 

bunun üzerine çıktığı durumlarda gerekli önlemlerin alınması gerektiği tespit edilmiştir. 
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- Altyapı, Büyükşehir belediyelerinde altyapı planına sahip olma oranının % 50 olduğu 

görülmüştür. Kanalizasyon şebekesine sahip olma konusunda küçük ölçekli belediyeler 

dışında bir sorun görülmemiştir. İçme suyu şebekesine sahiplik oranı % 98’dir.  

- Toplu Konut Projeleri, Büyük şehir belediyelerinin % 60’ı toplu konut projeleri 

uyguladıklarını bildirmiştir. İlçe belediyelerinde oran daha düşüktür. TOKİ projelerine 

kıyasla oranlar çok düşük kalmaktadır. 

Anket sonuçlarına göre, planlama ve arazi kullanımı, yeşil alanlar, ulaşım, altyapı ve atık 

yönetimi, yenilenebilir enerji, kentsel dönüşüm, afet ve konut gibi konularda önemli 

ölçüde merkezi idare ile iş birliğine ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıştır. Temel konularda 

il ve ilçe belediyelerine göre daha ileride olan büyükşehir belediyelerinin kentsel risk 

yönetimi, tasarım rehberleri, KBS, yenilenebilir enerjinin kullanılması, yolculuk 

süresinin kısaltılması konularında konulan hedeflerin çok gerisinde oldukları ve bunları 

geliştirmek üzere merkezi yönetim ile bir iş birliğine ihtiyaçlarının olduğunu ortaya 

koymaktadır. 
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6. POLATLI BELEDİYESİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİNİN ANALİZİ  

Polatlı Belediyesi 100.000 nüfusun üstünde, 367 kilometrekare (km2) mücavir alana, 

3.450 km2 ilçe sınırına sahip bir belediyedir. İlçenin 80 adet köyle beraber nüfusu 

127.000’dir. Sanayi gelişmekte olmakla birlikte köy nüfusunda ağırlıklı olduğu bir 

yerleşim merkezidir. Polatlı sınırları içerisinde iki önemli tarihi doku mevcuttur. İlki ve 

en önemlisi Sakarya Zaferi’dir. Polatlı’ya kadar gelen Yunan askerleri Polatlı’dan geri 

püskürtülmüştür. Sakarya Zaferi’nin geçtiği birçok tarihi değer mevcuttur. Bu eserler iyi 

değerlendirilip, turizme kazandırılmalıdır. Bir diğer tarihsel doku ise Gordion’dur. Kral 

Midas ve Gordion Şehri ikinci bir tarihsel dokudur. Kültür Bakanlığı ile Sakarya ve 

Gordion için turizm projeleri yapılmaya çalışılmaktadır. 

Polatlı Belediyesi tarafından yönetilmekte olan gayrimenkul sayıları; 61 adet dükkân, 7 

adet büfe, 3 adet taksi durağı, 5 adet düğün salonu, belediye otogarı (19 adet yazıhane ve 

dükkân), 25 adet park, 40 adet diğer gayrimenkul30 ve 36 adet arazi kirası bulunmaktadır. 

Belediye tarafından gayrimenkuller emlak programında kayıt altına alınmakta ve takip 

edilmektedir. Polatlı Belediyesi gayrimenkulünün yarısından fazlasının hisseli 

durumdadır. Hisseli gayrimenkul için gerekli çalışmaların31 yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Emlak istimlâk biriminin olmaması mevcut durumun sebeplerindendir. Tapu kayıtlarına 

göre ise 2.900 gayrimenkul kaydı vardır. Belediye gayrimenkul sayısı ile tapu kayıtları 

birbirini tutmamaktadır. İmar düzenlemelerinden kaynaklı birçok hisseli gayrimenkul 

mevcut olup, bunların hissedarlara devri gerekmektedir (Çizelge 6.1). 

Polatlı Belediye Başkanlığında Emlak İstimlâk Müdürlüğü şeklinde bir idari 

yapılandırma bulunmamaktadır. Gayrimenkul yönetimine32 ilişkin işlemler farklı 

birimler tarafından yapılmaktadır. İmar Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünde Gelir 

                                                 
30 Otopark, halı saha, kafeterya, sosyal tesis, kent tanıtım merkezi, mahalle konağı gibi gayrimenkul. 
31 Kamulaştırma, satın alım, trampa, satış gibi uygulamalar ile hisseli gayrimenkul minimum seviyeye 

düşürülmelidir. 
32 Alım, satım, kira, imar düzenlemesi gibi 
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Şefliği, Satın Alma Müdürlüğü gibi birimlerin her biri gayrimenkul yönetimi konusunda 

farklı konulara bakmaktadır. 

Çizelge 6.1 Polatlı Belediyesi gayrimenkul mevcudu 

Cinsi Sayı (Adet) Alan (m2) 

Arsa (Tam) 1.131 1.288.854,47 

Arsa (Hisseli) 720 556.157,26 

Diğer Arsa (Tam) 36 17.242,64 

Diğer Arsa (Hisseli) 40 18.511,00 

Bina (Tam) 22 14.378,00 

Bina (Hisseli) 51 22.382,52 

Tarım Arazisi (Tam) 131 5.260.922,86 

Tarım Arazisi (Hisseli) 9 49.487,84 

Tam Hisseli Gayrimenkul 1.426 6.581.397,97 

Hisseli Gayrimenkul 873 646.538,62 

Toplam Gayrimenkul Varlığı 2.299 7.227.936,59 

Belediye Gayrimenkulünün Emlak Vergisi Değeri 

Emlak Vergisi Değeri (2012 Rayiç 

Bedeli, TL) 
114.000.000,00 

Hisseli Gayrimenkul (TL) 47.000.000,00 

Tam Gayrimenkul (TL) 67.000.000,00 

Belediye mülkiyetindeki taşınmazların vergi değerlerinin, söz konusu taşınmazların 

piyasa değerine oranla çok daha düşük düzeyde kaldığı görülmekte (Çizelge 7.1) olup, 

5018 Sayılı Kanun ve kamu taşınmazlarının kaydına ilişkin düzenlemelere göre belediye 

taşınmazlarının piyasa (rayiç) değerleri üzerinden değerleme işlemlerinin yapılması ve 

mali kayıtlara söz konusu değerlerin alınması gerektiği vurgulanmalıdır. Polatlı Belediye 

Başkanlığında CBS tabanlı gayrimenkul yönetim sistemi yoktur. Yeni kurulan KBS’nde 

CBS ile belediye uygulamaları ilişkilendirilecektir. Kurulacak sistem sayesinde birtakım 

çözümleme ve raporlamalar daha sağlıklı yapılabilecektir. Mevcut haliyle imar verileri 

parçalı şekilde ve her bir bilgisayarda ayrı bulunmaktadır. Kadastral verilerdeki yapılan 

ifraz tevhid gibi işlemler ve imar tadilatları gerçek verilere işlenmemiş bir durumdadır. 

Bir ada parselle ilgili imar verisi istendiğinde bilgisayardaki kayıtlardan sonra o yerle 

ilgili düzeltme planları mevcut mu diye dosyalara bakılmaktadır. Veri işlemesi devam 

etmekte olan KBS kapsamında veriler tek tek işlenmekte kadastro ile veri eşleştirilmesi 

yapılmaktadır. Eşleştirme işlemleri bittiğinde imar verileri Polatlı Belediye sitesinde 

herkesin kullanımına açılacaktır. 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yerel yönetimlere çeşitli mevzuatlarla verilmiş çok sayıda görev, yetki ve sorumluluk 

bulunmaktadır. Verilen yetkilerin kullanılması için belirlenen usul ve yöntemler, 

belediyenin başarılı olmasını sağlayan önemli bir etkendir. Bu kapsamda belediyeler için 

hem hizmetin yürütüldüğü alan hem de bu hizmetlerin yürütülmesi için finansal kaynak 

sağlaması açısından çalışmada, yerel yönetimlerde taşınmaz yönetimi üst başlığı altında 

Polatlı Belediyesi incelenmiştir. Bu amaçla, gayrimenkul yönetimi mevzuat ve içtihatları 

ile Polatlı Belediyesi uygulamaları üzerinden incelenmiş, sürdürülebilir, standartlaşmış, 

kurumlar arası bağlantılı, uzman personellerce yönetilen, gelir arttırıcı bir yapıya erişmesi 

için yapılması gereken hususlar belirtilmiştir. 

Gayrimenkul yönetimi uzmanlık isteyen bir alandır. Özellikle yerel yönetimlerde 

gayrimenkul alanında yüksek lisans yapmış personel; şehrin düzgün planlanmasından, 

emlak gelirlerinin arttırılmasından, kamulaştırmanın her aşamasından, gayrimenkulün 

sayısının artmasından, çözüm odaklı hizmet sunumundan, hukuki sorunların önlenmesine 

kadar birçok hususta belediyeye katkı sunacaktır. Yerel yönetimlerde gayrimenkul 

alanında yetişmiş eleman sayısının yetersizliği, mevcutların ise belediyeleri tercih 

etmemesi veya siyasi nedenlerle, belediyeler gayrimenkul alanında uzman personele 

ihtiyaç duymaktadır. 

Gayrimenkulün yönetimi konusunda yerel yönetimlerde ilgili müdürlükler oluşturulmalı, 

sürdürülebilir bir planlama yapılmalı ve şehirlerin kamu yararı da gözetilerek gelişmesi 

sağlanmalıdır. Kamu kurumları CBS tabanlı yazılımlardan faydalanmalı, ülke düzeyinde 

stratejik plan standartlar oluşturulmalıdır. Veri paylaşımı konusunda standartlar 

oluşturulmalı ve kurumlar arası işbirliği sağlanmalıdır. Altyapılar konusunda standartlar 

oluşturulmalı, takibin tek bir elden yürütülmesi sağlanmalıdır. 

Gayrimenkul yönetimi konusunda iyi uygulama ülke örnekleri incelenmeli, Türkiye 

şartlarında bir sistem kurulmalı, kamu kurumlarınca yapılacak olan çalışmalarla mevcut 

durum ortaya konulmalı ve üzerine ileri teknolojik imkânlar ve özel çalışmalarla kurulan 

sisteme işlerlik kazandırılmalıdır. Ülke çapında; kurumlar arası standartlar belirlenmeli, 
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bir kurumun yapmak zorunda olduğu veri işleme işini başka kurum vatandaştan 

istememeli, yazılımlar üzerinden bilgiler ilgilileri ile paylaşılmalıdır. Hazine 

mülkiyetindeki yönetimi ile görevli kamu kurumları yeninden yapılandırılmalı, 

kurumların gelişen ve değişen şartlara göre, dinamik ve etkin bir yapıya kavuşturulmalı, 

kurumların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulmalıdır. Stratejik planların 

kurumlarca daha aktif ve belli standartları içeren bir yapıda düzenlenmesi ve uygulanması 

sağlanmalıdır. Gayrimenkul yönetimi hususundaki mevzuatta gerekli düzenlemeler, CBS 

sistemleri ve uzman personeller tarafından işlenecek verilerle birlikte, yerel yönetimlerde 

sürdürülebilir, gelir arttırıcı, kurumlar arası paylaşılan, verimli bir şekilde yönetilen 

gayrimenkul yönetim sistemini kurulmalıdır.  

Teorik inceleme ve seçilmiş örnek olay analizlerinin sonuçlarının birlikte 

değerlendirilmesi neticesinde, yerel idarelerde taşınmaz edinimi, kullanımı ve elden 

çıkarma konularında insan kaynağının yetersizliği yanında mevzuatın iyi bilinmemesi, 

bazı mevzuat hükümlerinin yetersizliği, denetim yetersizliği ve özellikle taşınmaz 

envanteri ve iyi işleyen kayıt düzeninin olmaması gibi nedenlerle belediyelerin taşınmaz 

yönetimi fonksiyonlarının iyi çalıştırılamadığı ve bunun da belediyelerin kurumsal 

gelişimi ve mali yapılarını olumsuz etkilediği gözlenmiştir. Esasen sorunun temelinde 

genel olarak bütün kamu kurumları ve özel olarak belediyelerin mülkiyet ve 

yönetimlerinde bulunan taşınmazların düzenli ve kapsamlı envanterlerinin yapılmamış 

olması ve mevzuata uygun ve rasyonel karar alma süreçlerinin yerini günübirlik 

politikaların alması yer almaktadır.  

Belediyelerin stratejik plan hedefleri arasında belirtilen hususların yer alması ve özellikle 

mali işler, emlak ve kamulaştırma, işletme ve iştirakler, imar ve şehircilik ile hukuk 

servislerine yönelik norm kadroların oluşturulmasında gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarının yer alması zorunlu görülmektedir. Belirtilen insan kaynağı 

yetiştirme sorununun çözümü için Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yapılan 

lisansüstü eğitim projesinin sonuçlarının yerel idarelere önemli katkı yapacağı 

düşünülmektedir (Uzunkaya 2012). Özellikle Ankara Üniversitesi Gayrimenkul 

Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı gibi saha tecrübesi oldukça yüksek akademik 

birimlerin bir taraftan belediyelere insan kaynağı yetiştirme desteği vermeleri, diğer 
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taraftan da doğrudan 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesi kapsamında belediyelere hizmet 

üretimi yoluyla uygulamada önemli bir görev üstlendikleri ve adeta lisansüstü 

programlarda iş başında eğitim ve sorun odaklı eğitim modelini yaşama geçirdikleri 

vurgulanmalıdır. Birçok belediye yöneticisi tarafından eğitim programlarının önemli ve 

hayati katkısından söz edilmekte ve taşınmaz bilimleri alanında adeta belediyelerde yeni 

bir dönemin başlangıcı Türkiye Belediyeler Birliği – Ankara Üniversitesi işbirliği ile tesis 

edilmiş olmaktadır.  

Belediyelerde taşınmaz yönetimi modellerinin geliştirilmesi sürecinde özellikle imar-

yapı denetimi-mali işler-hukuk-imar ve şehircilik-emlak ve kamulaştırma-işletme ve 

iştirakler gibi fonksiyonların bir bütün olarak izlenmesi ve değerlendirilmesine olanak 

vermesi beklenmektedir. Belirtilen biçimde tesis edilen taşınmaz bilgi sisteminin 

sağlayacağı verilerin güvenirliliği, şeffaflığı ve değerlerinin bilinmesi de sağlanmış ve 

belediyelerin merkezi idare ve dış denetim kurumlarınca taşınmaz yönetimlerinin 

kolaylıkla denetimi de sağlanmış olacaktır. Belirtilen çalışmaların zorunlu olarak 

yapılması için özellikle belediye, kamu mali yönetimi ve kontrol, devlet ihale ve kamu 

ihale kurumu kanunları başta olmak üzere sayılan sorunların çözümüne yönelik yeni yasal 

düzenlemelerin yapılması ve taşınmaz yönetimi alandaki boşlukları doldurmanın zorunlu 

olduğu açıkça ortaya konulmuştur (Uzunkaya 2012). Belirtilen çerçevede Polatlı 

Belediyesi tarafından sürdürülebilir arazi yönetimi kapsamında öncelikle bir bütün olarak 

gayrimenkul faaliyetlerini yürüten “Gayrimenkul Yönetimi” birimi/müdürlüğü ile kentsel 

alanda belediye gayrimenkullerin geliştirilmesi, etüd ve proje geliştirme ve sınırlı ayni 

hak tesisi ile proje finansmanı konularını yürütecek “Gayrimenkul Geliştirme” 

birimi/müdürlüğü oluşturulması gerekliliği üzerinde durulmalıdır. Belirtilen amaçla 

Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların tapu kayıtları temin edilmeli, CBS 

tabanlı programlarda tapu kayıtları işlenmeli, ileri çözümleme tekniklerini kullanarak 

sürdürülebilir bir mantıkla Polatlı ilçesinin ihtiyaçları karşılanmalıdır. KBS’den de 

faydalanarak gayrimenkul kayıt ve yönetim sistemi kurulmalıdır. Kıymet takdir işlemleri 

ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmalıdır. 
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196 

EK 10 Kat Karşılığı İnşaat İşi Örneği (devam)            (10/11) 

 

 

  



197 

EK 10 Kat Karşılığı İnşaat İşi Örneği (devam)            (11/11) 

 

 



198 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği           (1/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



199 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)          (2/19) 

 

  



200 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)          (3/19) 

 

  



201 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)          (4/19) 

 

 

  



202 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)          (5/19) 

 

  



203 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)          (6/19) 

 

  



204 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)          (7/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)          (8/19) 

 

 

  



206 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)          (9/19) 

 

 

  



207 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)        (10/19) 

 

 

  



208 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)        (11/19) 

 

 

 

 

 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)        (12/19) 



209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)        (13/19) 



210 

 

 

  



211 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)        (14/19) 

 

 

  



212 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)        (15/19) 

 

 

  



213 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)        (16/19) 

 

 

 

  



214 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)        (17/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



215 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)        (18/19) 

 

 

  



216 

EK 11 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Satış Örneği (devam)        (19/19) 

 

 



217 

EK 12 2012 Yılı Kesin Mizanı                     (1/3) 

 

 

  



218 

EK 12 2012 Yılı Kesin Mizanı (devam)                (2/3) 

 

 

  



219 

EK 12 2012 Yılı Kesin Mizanı (devam)                (3/3) 

 

 

 



220 

ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı   :Ali KÖSE 

Doğum Yeri  :Kırıkhan 

Doğum Tarihi  :25.08.1975 

Medeni Hali  :Evli 

Yabancı Dili  :İngilizce 

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)  

Lise     :İskenderun Lisesi (1990-1993) 

Ön Lisans   :Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programlama (1995-1997) 

Lisans  :Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri 

(2002-2006) 

Yüksek Lisans :Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul 

Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı (2011-) 

 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl 

02.04.2001 tarihinden itibaren Polatlı Belediyesinde bilgisayar programcısı olarak 

çalışmaya başladım. 2005 yılında tekniker kadrosuna atandım. 2012 yılından itibaren 

Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapmaktayım. 


