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Sayı : E-78601403-272.05-4312633

Konu : 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Tahsisler
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınmazların Tahsisi
başlıklı 47. Maddesinde  "Kamu idareleri, kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde
belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis

hükmü yer almaktadır.edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz."  
Bahse konu mevzuatın uygulanması konusunda Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda yer alan

alanlarda uygulanması konusunda tereddüt hasıl olmuş, söz konusu tereddütün giderilmesi
maksadıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuş (Ek:1), gelen cevabi yazıda (Ek:2) "özel
kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununda, Bakanlığınıza
(Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) tahsis edilen Hazinenin özel mülkiyetinde veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu eki genel ve özel bütçeli idarelere Bakanlığınız tarafından tahsis edilebileceğine dair bir hükmün
yer almadığı görülmüştür." denilmiştir.

Bölge Müdürlüğünüz sorumluluk alanlarında yer alan sahalarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanunu 47. Maddesi kapsamında yapılan başvurularda ekde yer alan bahse konu görüş
doğrultusunda işlem yapılması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

 

Ek:
1 - 08/06/2021 tarihli E-1414851 sayılı yazı. (1 Sayfa)
2 - 21/01/2022 tarihli E-1282622 sayılı yazı. (1 Sayfa)

 
Dağıtım:

15 Bölge Müdürlüğüne
 

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Beştepe Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:71 Yenimahalle/ANKARA
Telefon: (0312) 207 50 00
KEP: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Abdullah ALİOĞLU
Mühendis

Telefon No:(312) 207 59 85

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 8789BABA-CB0D-483D-B614-FE7AD489E282 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys



İsmail ÜZMEZ
Genel Müdür

08.06.2021

 
 

Sayı : E-78601403-622.03-1414851

Konu : 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Tahsisler
 

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
 

Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunun 47.Maddesinde "Kamu
idareleri, kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen kamu hizmetlerini yerine
getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,
birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı
kullanılamaz.Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri
tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu
maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir. .Kanunlardaki özel hükümler saklıdır " denilmektedir.

Bu madde kapsamında;
1- 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu tabi korunan alanlar içinde kalan ve kadastro çalışmaları

neticesinde hazine adına orman vasfıyla tescil edilmiş alanlarda bulunan yapıların (ruhsatlı-ruhsatsız,
yapı kayıt belgesi olan-olmayan) veya  arazilerin, 

2- 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu tabi korunan alanlar içinde kalan ancak orman vasfında
olmayıp hazine adına tescil edilmiş, milli park ve tabiat parkı olarak kullanılmak üzere Genel
Müdürlüğümüze tahsis edilmiş veya edilmemiş alanlarda bulunan yapılanların (ruhsatlı-ruhsatsız, yapı
kayıt belgesi olan-olmayan) veya arazilerin,

Bu kanun ekindeki, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine (I sayılı cetvel), Özel Bütçeli
İdarelere (II sayılı cetvel) Bakanlığımız tarafından  tahsis edilip edilemeyeceği husususlarında terdeddüt
hasıl olmuş olup, Genel Müdürlüğünüzün görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
 
 
 

 

 

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Beştepe Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:71 Yenimahalle/ANKARA
Telefon: (0312) 207 50 00
KEP: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Sinan ODABAŞ
Şube Müdürü V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: EB30FFE5-1A40-4E43-B980-930F596323E2 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys



Mehmet VURAL
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 
 

Sayı : E-33685449-400[3121.0]-1282622

Konu : Tahsis Yetkisi
 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
(Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)

 
İlgi : 08.06.2021 tarihli ve E-78601403-622.03-1414851 sayılı yazınız.

 
İlgi yazınızda; 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi korunan alanlar içinde kalan ve kadastro

çalışmaları neticesinde Hazine adına orman vasfıyla tescil edilmiş alanlarda bulunan yapıların
(ruhsatlı-ruhsatsız, yapı kayıt belgesi olan-olmayan) veya arazilerin, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa
tabi korunan alanlar içinde kalan ancak orman vasfında olmayıp Hazine adına tescil edilmiş, milli park ve
tabiat parkı olarak kullanılmak üzere Genel Müdürlüğünüze tahsis edilmiş veya edilmemiş alanlarda
bulunan yapılanların (ruhsatlı-ruhsatsız, yapı kayıt belgesi olan-olmayan) veya arazilerin, 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki, genel ve özel bütçeli idarelere Bakanlığınız
tarafından tahsis edilip edilemeyeceği hususunda görüşlerimizin bildirilmesi istenilmiştir.  
 

Bilindiği üzere; 2873 sayılı Milli Parklar Kanununda;  – Milli"Taşınmazların tahsisi: Madde 6"
park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı içinde kalıp da, bu Kanunun uygulanması için
gerekli olanlardan;  a) Hazineye ait taşınmaz mallar, Orman ve Su İşleri Bakanlığının talebi üzerine ,(1)
 b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, resen Hazine adına tescilini takiben, c)
Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirlenenler dışında, kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına
ait taşınmaz mallar ve irtifak hakları, 6830 sayılı İstimlak Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca,
belirlenecek bedelin ödenmesi şartıyla,… tahsis edilir.             

"İzin İşleri: Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek izinler: Madde 7" – Milli park veya tabiat
parklarında, planlarına uygun olması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak her türlü
plan, proje ve yatırımlara Orman ve Su İşleri Bakanlığınca izin verilebilir ve uygulamalar bu Kanun
hükümlerine göre denetlenir. Ancak; bu Kanun kapsamına giren yerlerde tarihi ve arkeolojik sahalarda
kazı, restorasyon ve bilimsel araştırmalar Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir.", hükmü
bulunmaktadır.  
 

Buna göre; özel kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 2873 sayılı Milli Parklar
Kanununda,  Bakanlığınıza (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) tahsis edilen Hazinenin
özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların, 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki genel ve özel bütçeli idarelere Bakanlığınız tarafından tahsis
edilebileceğine dair bir hükmün yer almadığı görülmüştür.   
 

Bilgi edinilmesini arz ederim.
 

 

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi için:Özlem YİLMAZ
Çevre ve Şehircilik Uzmanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: DBC05E9E-1980-477E-859F-0F599869A727 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr
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