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T.C.  

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

 

14 ve 15 Nisan 2020 tarihlerinde bazı yayın organlarında ve elektronik haber 

portallarında yer alan İstanbul 2. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanına 

giren vakıf arazilerin kiralanması konusu ile ilgili asılsız ve gerçeği 

yansıtmayan açıklamalar nedeniyle ek ve detaylı bir açıklama yapma 

zarureti doğmuştur.  

Kamuoyuna Arz Ederiz: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, kendi gelirlerini; kiralama, işletme ve 

iştiraklerinden elde eden, Hazineden kaynak aktarılmayan ve gelirlerinin 

tamamını vakıf hayır şartlarını gerçekleştirmek üzere kullanan kadim bir 

medeniyetin temsilcisi durumunda bir kurumdur. 

Genel Müdürlüğümüzce yapılan kiralama vb. ihaleler; kurumun gelir 

kaynaklarını oluşturmakta ve birlikte vakfedenlerin iradesinin 

yaşatılabilmesi için asli görevlerinden birini teşkil etmektedir. 

Bu sebeple de Genel Müdürlüğümüzün; gelir elde edilecek nitelikteki her 

bir taşınmazını değerlendirmesi şarttır. 

08.04.2020 tarihinde İstanbul 2. Bölge Müdürlüğümüz tarafından ihaleye 

çıkartılan 36 adet taşınmaz, yıllarca taliplisi çıkmamış ve Genel 

Müdürlüğümüzce kira geliri elde edilememiş taşınmazlardır. Bu 

taşınmazların atıl durumda kaldığı, tinercilerin yuvası haline gelmiş olması, 

çöplük durumunda bulunması nedeniyle mahalle halkı ve muhtarlıklar 

tarafından idaremize müteaddit defalar şikâyet konusu olmuştur. 
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Siyasi tartışma konusu haline çevrilen ve Kuzguncukta bulunan parseli 

oluşturan iki parselden biri 589 ada 14 parsel 157,32 m2 yeşil alanda kalan 

imar hakkı olmayan bir arsamızdır. İkincisi ise, 589 ada 15 parsel 83,75 m2 

yeşil alanda kalıp imar hakkı bulunmayan ikinci parselimizdir. 

İlk parsel 2010 yılında diğeri ise 2016 yılından itibaren ihaleye çıkartılmış, 

ancak taliplisinin çıkmaması nedeniyle, tekrar 2018 ve 2019 yılında da 

ihaleye çıkartılmış ancak kiralanamamış parsellerimizdendir. 

İhale ilanının atıfta bulunulan ilgili maddelerinde; taşınmazın üzerine 

yapılacak her türlü tadilat ve onarımın yasal izninin kiracı tarafından 

alınacağı belirtilmiş, arsa üzerine 10 m2’ye kadar prefabrik yapı bekçi 

kulübesi yapılabileceği kalıcı yapı yapılamayacağı ve İdarenin izni ile 

taşınmazın çevresinin tel çit ile çevrilebileceği belirtilmiştir. Yerinde 

yapılan inceleme neticesinde kiracı tarafından “temelli yapı” yapılmadığı ve 

kiralama sözleşmesine aykırı bir yapılaşmanın olmadığı da İdaremiz 

tarafından tespit edilmiştir.  

Gelinen noktada, gerek sosyal medyada, gerekse yazılı basında görevini 

kanunun verdiği emirler doğrultusunda eksiksiz olarak gerçekleştirmiş olan 

Genel Müdürlüğümüzün “hak ve hukuk gibi söylemlerle” ortaya çıkanlar 

tarafından haksızlığa uğratılarak siyasete alet edildiği ve kamuoyu 

karşısında yıpratılmaya çalışıldığı görülmektedir.  

Genel Müdürlüğümüz bin yıldan bugüne bizlere emanet edilmiş olan vakıf 

sisteminin yaşatılmasını sağlamaktadır ve üstlendiği bu büyük 

sorumluluğun bilincindedir; yalnızca görevlerini yerine getirdiği için siyasi 

polemik içine çekilemez ve küçük düşürülemez. 

Genel Müdürlüğümüzün temsil ettiği yüksek idealin çarpıtılarak, siyasete 

alet edilmesini kınıyoruz. Tahrifat ve Tezviratı reddediyoruz. 


