
 

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 

(Milli Emlak Müdürlüğü) 

 

 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin 12. fıkrası “26/4/2012 

tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan 

veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini 30/3/2014 tarihi 

itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden 

kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen 

devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; bu fıkranın yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu arazileri doğrudan satın almak için başvuruda bulunan 

ve tespit ve tebliğ edilen rayiç bedeli itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bu fıkraya 

göre hak sahibi sayılır…..” hükmü getirilmiş ve bu hükmün uygulanmasına ilişkin 

Bakanlığımızca yayımlanan 382 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca belirlenen usul 

ve esaslara göre; 

 

- Söz konusu kanun kapsamındaki taşınmazların kiracılarına, kullanıcılarına ve 

hissedarlarına  31/12/2019 tarihine kadar başvuru süresi verilmiştir. 

 

- 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı 

bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini, 

30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi 

halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve 

kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da hissedarları süresi içinde 

başvuru yapmaları ve idare tarafından tespit ve tebliğ edilen satış bedelini (rayiç bedel) itiraz 

ve dava etmeksizin kabul etmeleri koşuluyla doğrudan satın alma hakkından 

yararlanabilecektir. 

 
- Tarım arazilerindeki Hazine payı; kullanım ve süre şartlarına bakılmaksızın, diğer 

paydaşına, birden fazla paydaşın olması halinde payları oranında diğer paydaşlara veya lehine 
muvafakatname verilmesi halinde ilgili paydaşa doğrudan satılabilecektir. 

 

- Satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisidir. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. 

Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde yirmi oranında indirim uygulanır ve bu bedel İdarece 

yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Taksitli satışlarda; satış 

bedeline yüzde on indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde bu şekilde 

belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise, satış 

bedelinin yüzde onu yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Kalanı 

ise, en fazla beş yılda on eşit taksitle faizsiz olarak ödenecektir.  

 

- Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde imar planında tarım 

dışı amaca ayrılması halinde; güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE (bir önceki 
yılın aynı ayına göre değişim) oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, peşin 

veya taksitle son kayıt malikinden tahsil edilecektir. 

 

      Söz konusu kanundan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, 31.12.2019 tarihine kadar 

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü), diğer ilçelerde ise ilgili 

Milli Emlak Şefliklerine başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

 

  İlgililere ve kamuoyuna duyurulur. 

 


