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Abdullah BARAN 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Doç. Dr. Mustafa ATASOY 

 

BaĢta Anayasa olmak üzere Türk Hukuk Sistemi’nde kamu malı ile devletin hüküm ve 

tasarrufundaki yerler ifadesi kullanılmakta olup, bu taĢınmazların satıĢ, kiralama, irtifak 

hakkı tesisi ve ecrimisil iĢlemlerinin ne derece sağlıklı yapıldığının irdelenmesi zorunlu 

görülmektedir. Bu çalıĢmada kamu taĢınmazlarının edinimi, kullanımı ve ecrimisil 

uygulamaları ile seçilmiĢ örnek çerçevesinde belediyelerin taĢınmaz edinimi, yönetimi 

ve ecrimisil uygulamalarının yasal yönleri ve uygulama sorunlarının hem genel, hem de 

seçilmiĢ örnek olay düzeylerinde analizi yapılmıĢtır.  

Ecrimisil kavramı yasal düzenlemelerde sıklıkla kullanılmasına karĢın, ecrimisil 

tutarının tespit ve takdiri, tahsili ve iĢgalcinin tahliyesinde sorunların yaĢandığı 

gözlenmiĢtir. Belirtilen hususlara iliĢkin olarak hem Hazine taĢınmazları, hem de 

seçilmiĢ örnek belediye olan Konya BüyükĢehir Belediyesi uygulamaları irdelenmiĢ ve 

örnek olay analizlerine dayalı olarak tartıĢma yapılmıĢtır. Ġnceleme sonuçlarına göre 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na göre kurulan komisyonlarca tespit edilen ecrimisil 

bedelleri çok düĢük belirlenerek hem kamu/belediye zararı oluĢmakta hem de iĢgale göz 

yumularak kamu taĢınmazlarını ve özel olarak belediye taĢınmazlarını iĢgal edenlerin 

ödüllendirilmesi söz konusu olmaktadır. Yerel uygulamada ticaret odası, sanayi odası 

ve borsa gibi kuruluĢlardan görüĢ alınarak veya alınmadan belediyelerce rayiç değer ve 

kira ile ecrimisil bedellerinin tespiti ve takdiri yapılmakta ve belediye encümeni kararı 

ile kesinleĢen bedellerin uygulaması gerçekleĢtirilmektedir. Özellikle geçmiĢe yönelik 

tespit ve tahsil edilecek ecrimisil bedelinin tazminat olarak kabul edilmesi gerektiği 

halde, uygulamada adeta kira parası gibi tahsil yoluna gidilmektedir. Ġncelenen örnek 

olay analizlerinin sonuçlarına göre belediye taĢınmazlarına iliĢkin ecrimisil bedeli 

tespitinde görevli kiĢilerin gayrimenkul değerlemesi ve özellikle kira ve ecrimisil 

bedellerinin analizi konusunda yeterli teknik, ekonomik ve mevzuat bilgisine sahip 

olmadıkları ve bu sorunun aynı ilin sınırları içinde farklı bedellerin ortaya çıkmasına 

neden olduğu dikkati çekmektedir. Özellikle 30 büyükĢehir belediyesinde genel olarak 

değerleme hizmeti yapan komisyonlar ve birimlerin insan kaynağı kapasitesinin 

güçlendirilmesi ve TaĢınmaz (Gayrimenkul) GeliĢtirme alanında uzmanların istihdam 

edilmesinin belediye gelirlerinin artırılmasına hizmet edeceği açıkça ortaya çıkmaktadır.  

ġubat 2014, 79 sayfa 

Anahtar Kelimeler: TaĢınmaz, kamu taĢınmazları, kira bedeli, iĢgal ve ecrimisil bedeli  
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ABSTRACT 

Term Project 

MESNE PROFITS APPLICATION IN MUNICIPALITIES:  

THE EXAMPLE OF KONYA METROPOLITAN MUNICIPALITY 

 

Abdullah BARAN 

Ankara University 

  Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development 

 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mustafa ATASOY 

 

The expressions of "public property" and "places under the sovereignty and disposal of the 

state" are used in the Turkish legal system including the Constitution and there seems to be a 

requirement to analyze how healthy the transactions of sales, rental, establishment of easement, 

and determination of mesne profits related to these real properties are carried out. In this study, 

the legal aspects and the issues encountered in implementation related to acquisition, use, and 

mesne profits applications of public immovable properties as well as real estate acquisition, 

management, and mesne profits applications by municipalities are analyzed both generally and 

specifically at the selected case level.  

Although the concept of mesne profits is frequently used in the legal regulations, several 

problems are observed regarding the determination, appreciation, and collection of the amount 

of mesne profits as well as evacuation of the occupiers. Both the immovable properties of the 

Treasury and the applications of the Konya Metropolitan Municipality, selected as the case 

study, have been examined in relation to the specified matters and a discussion is made on the 

basis of the analyses of the case study. According to the study results, the mesne profits 

amounts determined by the commissions established under the Government Procurement Law 

numbered 2886 are set too low and thus lead both to public/municipal losses and condone and 

award those who illegally occupy public real properties and specifically municipal immovable 

properties. In local practices, municipalities determine and appraise fair value, rent, and mesne 

profits amounts either or not soliciting the opinions of organizations such as chambers of 

commerce, chambers of industry, and commodities exchanges and upon finalization of the 

amounts by municipal council resolutions, the rates are applied in practice. Although mesne 

profits amounts to be determined retrospectively and collected should be regarded as a form of 

indemnification, the amount collected in practice are comparable to merely rental monies. The 

results of the case study analyses are noteworthy in that the persons involved in the 

determination of the mesne profits fees lack the required technical, economic, and regulatory 

skills in property valuation and particularly in the analysis of the rent and mesne profits amounts 

and that this problem leads to emergence of different amounts within the boundaries of a given 

same province. It clearly emerges that collectively strengthening the human resources capacities 

of the commissions and departments providing valuation services and employment of specialists 

in the area of Real Estate (Immovable) Development in particularly 30 metropolitan 

municipalities will serve to improve municipal revenues as a whole.  

February 2014, 79 pages 

Keywords: Real estate, public real properties, rent amount, occupation and mesne profits 

amount  
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1. GĠRĠġ  

 

Ecrimisil sözcük olarak bir malın kullanımından elde edilen ya da edilmiş sayılan 

yararın parayla değerlendirilmesini ifade etmektedir. Kira bedeli belirlenmeksizin bir 

taşınmazın işgal edilmesi durumunda, özellikleri, yeri ve kullanma biçimine göre benzer 

yerlerin kirası ecrimisil (kira eşdeğeri) sayılabilir (Söyler 2005). Devletin mallarını 

herhangi bir kullanma izni almaksızın veya arada sözleşmeye dayalı bir ilişki 

olmaksızın kullanan kişilere hukuk sistemimizde fuzuli şagil veya haksız kullanıcı ve 

bunlardan alınan ücrete de “ecrimisil” adı verilmektedir. Kamuya ait malın haksız 

şekilde kullanmanın karşılığında bedelinin tazmin ettirilmesi olarak da tanımlanabilecek 

ecrimisilin ne olduğu konusunda yargı kararlarında ve öğretide farklı görüşler ortaya 

çıkmıştır. 2886 Sayılı Kanun dışında birçok mevzuatta da ecrimisil kavramına yer 

verilmesine rağmen ayrıntılı düzenleme yapılmamıştır. 

 

Kira ile ecrimisil farklı kavramlar olmasına rağmen birbiri ile karıştırılmaktadır. Kira 

kamu idaresinin gelirlerini devamlı olarak artırırken, ecrimisil gelirlerde bir azalışa ve 

kaçağa neden olmaktadır. Kira kamu mallarının bir idare şekli iken, ecrimisil ile ilgili 

böyle bir idare şekli söz konusu değildir. Olması gereken kira ile idaredir. Kirada bir 

sözleşme yapılırken, ecrimisilde bir sözleşme yoktur. Kira geleceğe yönelik tahsil 

edilirken, ecrimisil geçmişe yöneliktir.  Kirada ortaya çıkan anlaşmazlıklarda adli yargı 

yetkili iken, ecrimisil nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda idari yargı yetkilidir. 

 

Çalışmada ecrimisil kavramı belediye ve Milli Emlak Müdürlüğü örneği verilerek 

incelenmiştir. Altı bölümden oluşan bu çalışmanın ikinci bölümünde kamu malı ve özel 

mal kavramları ele alınmıştır. Kamu malı çeşitleri olan sahipsiz mallar, orta malları ve 

hizmet malları kısaca açıklanmıştır. Kamu malı ve özel mal arasındaki farklılıklar 

ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde belediyelerin taşınmaz ediniminden bahsedilmiş ve 

mal edinme yollarından kamulaştırma yöntemi, satın alma ve kiralama yöntemi, trampa 

yöntemi, tahsis ve devir alma yöntemi, teferruğ ve tefevvüz yöntemi, irtifak hakkı tesisi 

yöntemi, yap-işlet-devret yöntemi, kat ve arsa karşılığı inşaat yapımı yöntemi, kanunlar 

yolu ile mal intikali, bağış ve hibe yöntemi konularına değinilmiştir. 
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Dördüncü bölümde ecrimisil kavramı ele alınmış ve ecrimisilin kira ile arasındaki farklı 

olan yönlerinden söz edilmiştir. Ecrimisil hukuki boyutta değerlendirilerek, ecrimisilin 

bazı kanunlardaki ve yönetmeliklerdeki tanımlarına ve bahsediliş şekillerine yer 

verilmiş. Ayrıca ecrimisilin tespit ve takdir edilmesi, ecrimisilin tebliği, ecrimisile 

itiraz, ecrimisilin tahsil edilmesi, işgalin devamında ecrimisilin durumu, tahliye 

işlemleri, ecrimisilde zamanaşımı, ecrimisil alınabilecek ve alınamayacak durumlar 

incelenmiştir. 

 

Beşinci bölümde Konya Büyükşehir Belediyesi’nde taşınmaz yönetimi ele alınmış, 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin taşınmaz varlığı incelenmiş ve Belediye 

taşınmazlarında ecrimisil uygulamasının nasıl yapıldığı incelenmiş ve ecrimisille ilgili 

dava örneklerine yer verilmiştir. Altıncı bölümde genel olarak konu değerlendirilmiş, 

ecrimisilin mevzuattaki durumundan, ecrimisilin mahalli idarelerdeki uygulamasına 

yönelik düzenleme olmaması nedeni ile ecrimisil bedel tespitinde ve ecrimisil bedelinin 

hesaplamasında yaşanan sıkıntılardan ve bu konuda eğitim almış uzman kişilerce 

yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir. 
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2. KAMU MALI VE ÖZEL MAL KAVRAMLARININ ĠNCELENMESĠ  

 

2.1 Kamu Malı Kavramı  

 

Kamu mallarını kavramsal olarak tanımlarken farklı kişiler tarafından “İdarenin 

Malları” (Atay 2006) “Kamusal Mallar” (Gözler 2006) şeklinde farklı tanımlar 

yapılmaktadır. Kamu malları deyimi, bunların içinde en yaygın olanıdır. Kamu malları, 

kabaca Devlete ait olan mallar demektir (Gözübüyük 2010). “Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerler”, kamunun mülkiyetinde olup da kamunun özel mallarının 

dışında kalan tüm kamusal malları ifade etmektedir. Buna göre kamusal mallar, “ya 

kamunun doğrudan yararlanmasına ya da kamu hizmetine tahsis edilmiş” olan mallardır 

(Gülan 1996). 

 

İşlevsellik yönünden bakıldığında devletin kamu mallarını, kamu hizmetlerinde 

kullanılan, kamunun yani halkın kullanımında bulunan ve herhangi bir hizmet veya 

kullanımda olmayan mallar oluşturmaktadır. Gelir getirici malların ise devletin özel 

mallarını oluşturduğu görülmektedir. Devletin kamu mallarından gelir elde etmesi ise 

çok sık rastlanılan bir durum değildir. 

 

Kamu malları farklı özelliklere sahip olabilmektedir. Kamu hizmetinin görülmesinde 

aracılık sağlayan, giderlere kaynaklık sağlayıp gelir getiren nitelikte olup, vatandaş 

kamu hizmetlerinin görülmesi esnasında anında veya dolaylı yoldan bu mallardan 

faydalanabilirler. Kadastro Kanunu’nun 16. maddesinde “kamunun ortak kullanılmasına 

veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle, devletin hüküm ve tasarrufunda 

bulunan sahipsiz yerler” kamu malları olarak belirtilmiştir. Kamu malları; sahipsiz 

mallar, orta malları ve hizmet malları şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

 

2.1.1 Sahipsiz mallar  

 

Sahipsiz mallar, bulunduğu yer açısından bütün insanların ortak bir şekilde 

faydalanabileceği mallardır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 715. maddesinde; 

“Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
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Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi 

tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde 

değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. Sahipsiz yerler ile yararı kamuya 

ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun 

hükümlerine tâbidir” şeklinde ifade edilmiş ve bu malların neler olduğu açıklanmıştır.  

 

TC Anayasası’nda kıyılar, ormanlar, tabii servetler ve kaynaklar da özel mülkiyete konu 

olmayan, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde sahipsiz mal olarak ifade 

edilmektedir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. maddesinin “C” bendinde sahipsiz 

mal; “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan 

çıkan kaynaklar) gibi tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi 

genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir, istisnalar saklıdır” şeklindedir.  

 

2.1.2 Orta malları  

 

Orta malları, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 715. maddesinde “yararı kamuya ait 

mallar” şeklinde ifade edilmiş ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdir. Bir 

kısım orta mallarından bütün insanlar faydalanabilir, bir kısım orta mallarından da bazı 

insanlar faydalanabilir. Yol ve meydanlar bütün insanlar tarafından kullanılabilirken, 

mera, yaylak ve kışlaklar belirli bazı insanlar tarafından kullanılmaktadır. Orta 

mallarından yararlanma zilyetliğe dayanan bir hak olmayıp devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki topraklardan halkın faydalanmasına izin verilen yerlerdir. 

 

3402 Sayılı Kanunun 16. maddesinin “B” bendinde orta mallarının sınırlandırılacağı, 

parsel numarası verilerek yüzölçümünün hesaplanacağı ve bu gibi taşınmazların özel 

siciline yazılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu maddede, sınırlandırmanın tescil 

mahiyetinde olmadığı, bu suretle belirlenen taşınmazların özel kanunlarında yazılı 

hükümler saklı kalmak kaydı ile özel mülkiyete konu teşkil edemeyecekleri 

belirtilmektedir. 
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2.1.3 Hizmet malları  

 

Hizmet malları, doğrudan bir kamu hizmetinin görülmesi esnasında kullanılan 

mallardandır. Hizmet malları tahsis işlemi neticesinde doğrudan kullanılır; hizmet 

malının üzerinden tahsis işlemi kalktığında özel mülkiyet uygulanabilir duruma 

gelebilir. 

 

3402 Sayılı Kanunun 16. maddesinin “A” bendinde; “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, bahçeler ve benzeri hizmet 

malları) kayıt, belge veya özel kanunlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, 

belediye, köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunur” 

denilmektedir. 

 

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, doğrudan halkın faydalanabileceği 

kamu hizmetlerini yerine getiren kurumlara ve bu kamu hizmetlerinin türüne göre ilgili 

kuruma tahsis edebilir. Bu durum hizmet mallarını meydana getirmektedir. 

 

2.2 Özel Mal Kavramı   

 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde doğrudan doğruya bir rolü olmayan ve halkın 

yararlanmasına tahsis edilmemiş olan, ancak sağladıkları gelir nedeniyle dolaylı olarak 

kamu yararı sağlayan mallara devletin özel malları denir (Akdoğan vd. 1986). Devletin 

özel malları, sadece gelir getirici özelliğe sahip olup halkın doğrudan kullanımında 

olmayan mallardır. Dolayısıyla tahsis işlemi gerçekleşmemiş durumda ve vatandaş da 

doğrudan yararlanamamaktadır. Aslında bütün kamu kurumlarının mal varlıkları 

devletin özel malları kapsamındadır. 

 

Kamu malı ile özel mal arasındaki en önemli fark tahsis işlemidir. Kamu malı kamu 

hizmetine tahsis edilir fakat özel malda böyle bir tahsis yoktur. Özel malda bir tahsis 
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işlemi olduğu zaman, doğrudan kamunun yararlanacağı hizmet malı haline gelmiş 

demektir. Tersi durumda, yani hizmet malından tahsisinin kalkması durumunda 

taşınmaz özel mal haline dönüşmektedir. Örneğin, belediyenin özel mülkiyetinde 

bulunan taşınmazlardan meslek edindirme kursu binaları kamu malıdır, fakat 

belediyenin arsaları veya gelir getiren kiradaki işyerleri kamu malı değil özel maldır. 

 

2.3 Kamu Malı ile Özel Mal Arasındaki Farklılıklar   

 

Devlet anlayışında olagelen değişiklikler ve diğer etkenler sonucu devletin 

sosyoekonomik yaşama müdahale etme gereği artınca, kamu harcamalarında görülen 

artışla birlikte devletin mal sahibi olma gereksinimi de artmıştır. Bu amaçla devlet özel 

mal edinmektedir. Devletin özel malları ile kamu malları farklı hukuki düzenlemelere 

tabi tutulmuşlardır. Bu farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Lüküslü 2006): 

 

a. Kamu malları bu niteliklerini korudukları sürece özel mülkiyete konu olmazlar, 

b. Kamu malları tapuda tescilli değildir. Ancak kamu mallarından hizmet malları 

tapuya tescil edilmektedir. Orta malları ise sınırlandırılır, parsel numarası verilerek 

yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınmazlar kamu orta malı siciline yazılır, 

c. 2942-4650 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesinde kamu tüzel kişilerinin ve 

kurumlarının sahip oldukları taşınmaz, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu 

tüzel kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamayacağı belirtilmektedir, 

d. Kamu malları, kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisap edilemezler, 

e. Kamu malları haczedilemezler, 

f. Özel mülkiyete konu olmayacak kamu malları devir ve ferağ edilemezler, 

g. Kamu malları özel mallara göre daha ayrıcalıklı bir korumaya tabidirler, 

h. Kamu malları vergi ve resimden muaftır, biçiminde ifade edilebilir. 

 

Kamu malları konusunda, devletin hüküm ve tasarrufu altında olma ölçütünü, 

kanunlarda ve yargı kararlarında değerlendirirken, Anayasa Mahkemesi, devletin 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde özel mülkiyet kurulamayacağını 

söylemekte, Danıştay ise, devletin hüküm ve tasarrufu altında olma ölçütünü idarenin 

kamusal mallarını ifade etmede kullanmaktadır. 
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3. BELEDĠYELERĠN TAġINMAZ EDĠNĠMĠ  

 

Arsa politikasında rol oynayan önemli kurumlardan biri belediyelerdir. 2005 yılında 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun yürürlüğe girmesi üzerine, kanunun 69. maddesi, 

belediyelere konut ve arsa konularında etkili çalışmalar yapmak yolunu açmıştır (Keleş 

2010). 5393 Sayılı Kanun gibi 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar 

Kanunu da belediyelerin kentsel arsa üretimine ilişkin düzenlemeler getirmiştir. 

 

5393 Sayılı Kanunun 69. maddesinde arsa ve konut üretimi başlığı altında, 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 altyapılı 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 getirilerek belediyelerin arsa politikasında 

daha etkili olmaları sağlanmıştır. Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı 

ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir. 

 

5393 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, mahallî 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 aynî hak tesis etmek, diyerek belediyenin yetkileri ve 

imtiyazlarından bahsetmektedir. 

 

5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinde; taşınmaz alımına, satımına, takasına, tahsisine, 

tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç 

duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 

otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek gibi 

belediye meclisinin görev ve yetkilerinden söz etmektedir. Buna ilave olarak 5393 

Sayılı Kanunun 34. maddede, belediye encümeninin görev ve yetkilerinden bahsederek, 
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taşınmaz satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak, süresi 

üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, denilmektedir. 

 

5018 Sayılı Kanunun 44. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, 

taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin 

tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin 

yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında 

düzenlenir, denilmektedir. Belediyelerin taşınmaz varlıkları şu şekilde oluşur: 

 

3.1 KamulaĢtırma Yöntemi  

 

Kamulaştırma, kamu yararı gerektirdiğinde, özel mülkiyette bulunan taşınmazların, 

kamu yönetimlerince kamu mülkiyetine alınmasıdır. Kamulaştırma, özel mülkiyetteki 

taşınmazlara dolaysız bir kamu karışması anlamına gelir. Bireye ödenecek karşılığın 

miktarını saptamada iki ayrı ölçüt vardır. Birinci ölçüt, nesnel (yasal) ölçüte göre, 

ödenecek karşılığın miktarı, kanunlarla, kamu yararına uygun ve kamunun ödeme gücü 

içinde bir düzeyde saptanır. Öte yandan, kamulaştırmada öznel (sübjektif) bedel ölçütü, 

taşınmaz için piyasada geçerli fiyatın tam olarak sahibine ödenmesini gerektirir (Keleş 

2010). 

 

3.2 Satın Alma ve Kiralama Yöntemi  

 

İdare, görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazları, özel 

şahıslar gibi satın alma suretiyle elde edebilir. Ancak devlet, gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişilerinden farklı bir satın alma prosedürüne tabidir. Satın alma yolu ile taşınmaz 

edinilmesinde, düzenleyici hükümler aşağıda açıklanmıştır. 

 

5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi (h) bendi uyarınca, belediyelerin yetkileri arasında, 

“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” hükmü bulunmaktadır. 
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5018 Sayılı Kanunun 20. maddesinin (d) bendine göre de, “Kamu idareleri, bütçelerinde 

yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis 

edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler 

ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır” hükmü ile ödenek kadar harcama 

yapılabileceği düzenlenmiştir. 

 

Yeni Borçlar Kanunu’nun 207. maddesine göre satış sözleşmesinin tanımı ise; “Satış 

sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise 

buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşme” şeklinde yapılmaktadır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2. maddesinde mal,  satın alınan her türlü ihtiyaç 

maddeleri ile taşınır ve taşınmaz ve haklarıdır, şeklinde ifade edilmektedir. 

 

Kiralamada ise, yerel yönetimler kamu hizmetlerini yerine getirmek için ihtiyaç 

duydukları taşınmazları satın almak yerine kiralamak suretiyle de edinebilir. Kiralama 

da taşınmaz edinme yöntemlerinden biridir. 

 

3.3 Trampa Yöntemi  

 

İdarenin mal edinme yollarından biri de trampadır. Trampa, belli bir malın mülkiyetinin 

başkasına ait bir malın mülkiyetiyle değiştirilmesidir. Trampa fazla başvurulan bir 

edinim yöntemi değildir. Şöyle ki devlet trampa ile mal edinirken aynı zamanda mal da 

yitirmektedir (Arlı 2005). 6098 sayılı Borçlar Kanununun 232. maddesine göre 

trampanın satım hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir. 2886 Sayılı Kanunun 1. 

maddesi ile genel bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve 

belediyelerin trampa işlerinin bu kanuna tabi olacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

3.4 Tahsis ve Devir Alma Yöntemi  

 

5018 Sayılı Kanunun 47. maddesinde, kamu idarelerinin, kanunlarında belirtilen kamu 

hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis 

edebilecekleri, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla devletin hüküm ve 
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tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların 

tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı’nın, diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini 

kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkili olduğu hükmü bulunmaktadır. 

 

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanununda, belediyelerce kanunun amacına 

uygun olarak yapılabilecek kamulaştırma işlemi dışında, satın alma, kat karşılığı ve 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenen intifa hakkı veya 

üst hakkı kurulması yolu ile sınırlı ayni hak tesis edilebileceği belirtilmiştir. 

 

5366 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 5. fıkrasında yenileme alanında kalan Hazineye ait 

taşınmazların, bir kamu hizmetine tahsisli olanlar, ön izin verilmiş veya üzerinde irtifak 

hakkı tesis edilmiş olanlar, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 

Kanunu kapsamında bulunan yerler ile sivil ve askeri hava alanları ve mania planları 

kapsamında kalan yerler hariç olmak üzere, Maliye Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar 

Kurulu Kararı ile projeyi yürüten İl Özel İdaresi’ne veya belediyeye bedelsiz olarak 

devredileceği düzenlenmiştir (Koyuncu 2013). 

 

3.5 Teferruğ ve Tefevvüz Yöntemi  

 

Teferruğ, satın alınan bir taşınmazın tapuda devir işleminin yapılmasıdır. Tefevvüz ise 

bir ihalede bir taşınmazın belli bir bedel karşılığında bir kimsenin üzerinde kalmasıdır 

(Arlı 2005). Mali Hukuk Sisteminde ise teferruğ ve tefevvüz kelimeleri aynı anlamda 

kullanılmakta, Hazinenin bir taşınmazı mülkiyetine geçirmesidir. Genel olarak devlet 

ihtiyaç duyduğu takdirde mal edinir. Ancak bazı hallerde kanundan doğan zorunlu bir 

edinim vardır. 

 

3.6 Ġrtifak Hakkı Tesisi Yöntemi  

 

İrtifak hakkı, bir taşınmazdan özel bir nedene dayanarak yararlanmaya imkân veren 

sınırlı bir ayni haktır. Medeni Kanunun 703. maddesinde irtifak haklarının konusu ve 

kapsamı düzenlenmiştir. Buna göre; irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir 
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taşınmazın lehine oluşturulan bir yükümlülüktür ve taşınmazın sahibini, irtifak hakkına 

malik olan kimse tarafından kullanmaya ait bazı tasarruflara razı olmaya veya mülkiyete 

özgü olan bazı hakların kullanılmasından kaçınmaya zorunlu tutar. Görüldüğü üzere 

irtifak hakkı sahibine kullanma ya da yararlanma hakkı verirken, malike de katlanma ya 

da kaçınma ödevi yüklemektedir (Oğuzman 2013). 

 

3.7 Yeni ĠnĢaat Yapımı Yöntemi  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2. maddesinde yapım şu şekilde tanımlanmıştır; 

Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, 

metro, viyadük, spor tesisi, altyapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, 

baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve 

dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, 

tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme 

ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak ifade edilir. 4734 Sayılı Kanunun 5. 

maddesinde aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, 

hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği hususuna yer verilmiştir. 

 

3.8 Yap-ĠĢlet-Devret Yöntemi  

 

Bu yöntem bir kamu hizmeti veya bayındırlık işinin, özel girişimciler tarafından 

giderleri karşılanarak kurulması belirli bir süre işletilerek yaratılan anamalın dönüşü 

sağladıktan sonra ve artı değer gerçekleştikten sonra tesisin ve yönetimin bedelsiz 

olarak kamu kuruluşuna devredilmesini sağlayan bir yöntemdir (Yiğit 2009). 5393 

Sayılı Kanunun 18/j maddesinde ise belediyelerin de yap-işlet-devret modeli ile 

taşınmaz edinimi ve yapım projelerine finansman sağlama olanağına sahip oldukları 

hüküm altına alınmıştır.  

 

3.9 Kat ve Arsa KarĢılığı ĠnĢaat Yapımı Yöntemi  

 

Belediyeler, bilâhare satmak üzere, konut üretmek veya satma istek ve amacı 

bulunmamak koşuluyla kendi hizmetlerinde kullanmaya dönük bazı bina ve tesisler elde 
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etmek için kat karşılığı inşaat sözleşmelerine girişebilirler (Doğanyiğit 2009). Kat veya 

arsa karşılığı inşaat yapımı belediye açısından harcama yapılmasını gerektirmediğinden 

kat karşılığı inşaat yapacak yükleniciye, 2886 Sayılı Kanun ve öngördüğü ihale sürecine 

ilişkin prosedür uygulanacaktır. Bu amaçla şartname hazırlanacak, ilana çıkılacak ve 

kanunun öngördüğü diğer gerekler yerine getirilecektir. 

 

3.10 Kanunlar Yolu ile Mal Ġntikali Yöntemi  

 

Birçok yasal düzenleme açıkça yerel yönetimlere belediye sınırları içinde taşınmazların 

kullanımı imkanını tanımıştır. Özellikle 5393 Sayılı Kanunun 79. maddesinde, diğer 

kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye sınırları 

içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, 

dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin 

arsaları ve enkazı ve benzeri yerlerin belediyenin tasarrufunda olduğu belirtilmiştir. 

 

Belediyeler 3194 sayılı İmar Kanunu 11. ve 18. maddeleri uyarınca da taşınmaz 

edinebilmektedirler. 2644 sayılı Tapu Kanunu 21. maddesinde, köy ve belediye sınırları 

içindeki kapanmış yollarla, yol fazlalıklarının köy ve belediye adına tescil olacağı 

hükmü bulunmaktadır. 3402 sayılı Kadastro Kanunu 16. ve 22. maddeleri gereğince de 

belediyeler taşınmaz edinebilmektedir. 

 

İmar affı kanunu olarak adlandırılan 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 

Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 10. maddesinde, hak sahiplerinin tespiti sırasında 

özel parselasyon planında görülen veya hisseli satışlar sonucu fiilen oluşan yol, meydan, 

otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha vs. gibi hizmetlere ayrılan yerler ile bunlara ilişkin 

hisseler bedelsiz olarak re’sen tapudan terkin; okul, ibadet yeri ve benzer kamu 

hizmetlerine ayrılan yerler ise, bedelsiz olarak ilgili idareler adına tespit ve tescil 

edileceği açıkça vurgulanmıştır. 

 

 

 



13 

 

3.11 BağıĢ ve Hibe Yöntemi  

 

Türk Hukuk Sistemi’nde taşınmaz bağışı şartlı veya şartsız olabilir. Mevzuatta 

belediyelerin iki yolla da taşınmaz edinmelerine imkan verilmiştir. Belediye Kanunu 38. 

maddesi (l) fıkrası uyarınca, eğer şartsız bir bağış söz konusu ise, belediye başkanının 

bu bağışı kabul yetkisi bulunmaktadır. Şayet bağış, şartlı bir bağış ise, Belediye Kanunu 

18. Maddesi  (g) fıkrası gereğince, belediye meclis kararı alınması gerekecektir. 

 

Şartsız bağışlar taşınmazın kullanımı ve kontrolü konusunda ön belirlemelere 

başvurmadan yapılan bağışlardır. Bu tür bağışlarda bağışı kabul eden idare, yasalara 

uygun olmak şartıyla taşınmazı istediği gibi kullanabilir. Belediyeler, taşınmazın sevk 

ve idaresini kaybetme riski yüksek olan şartlı bağışlara göre riski daha az olan bu tür 

bağışları tercih ederler. Şartsız bağışlar amaç belirtilmeyerek, kontrolsüz bir şekilde 

verildiği için, bağışı kabul eden belediye, devletin genel politikalarına bağlı bir şekilde, 

kendisine verilen taşınmazı istediği şekilde kullanabilmektedir. 
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4. ECRĠMĠSĠL KAVRAMI VE HESAPLANMASININ DAYANAKLARI   

 

Ecrimisil, bir kişinin kamu kurumuna ait bir taşınmazı, malik kurumun rızası 

olmaksızın, kullanması ve yararlanması durumunda, ilgili kurumun o kişiden tazminat 

niteliğinde bir bedel tahsil etmesidir. Ecrimisil sözcük olarak bir malın kullanımından 

elde edilen ya da edilmiş sayılan yararın parayla değerlendirilmesini ifade etmektedir. 

Kira bedeli belirlenmeksizin bir taşınmazın işgal edilmesi durumunda, özellikleri, yeri 

ve kullanma biçimine göre benzer yerlerin asgari kira parası kadar ecrimisil bedelinin 

tespit ve takdir edilmesi gerekir (Söyler 2005). 

 

Ecrimisil bir taşınmazın malikinin gerek açık gerek kapalı muvafakat olmaksızın başka 

bir şahıs tarafından işgali üzerine, mülk sahibinin işgal edenden isteyeceği tazminattır 

(Kardeş 2004). Kamu hukukuna bakıldığında ecrimisil hukuki bakımdan ve öğreti 

açısından tartışmalıdır. Ecrimisil uygulama aşamasında ise farklılıklar göstermekte ve 

kurumlar arasında bilimsel ve teknik olarak bir birliktelik söz konusu olamamaktadır. 

 

Öğretide kamu hukukundaki ecrimisilin kamusal alacak niteliğinde olmadığını tamamen 

özel hukuk ilişkilerinden doğan ve borçlar kanunu, ticaret kanunu, medeni kanun 

uyarınca adalet mahkemelerince görülüp çözümlenmesi gereken sorunlara ilişkin 

olduğunu ileri süren Duran’ın (1988) görüşleri ile ecrimisili, mefruz (ayrılmış) ve 

müteamil (olagelen) bir kira bedeli olduğunu savunan Hirş’in (1943) görüşlerinin 

dışında, Karakoç’un (1994, 2005) devletin ecrimisil alacaklarının idari işlemlerle tahsil 

edilmesinden dolayı bir kamu alacağı niteliğinde olduğu şeklindeki görüşleri de 

mevcuttur (Katipoğlu 2009). 

 

Ecrimisil, hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal 

veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya 

işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın (…) idarece talep edilen tazminattır. 

2886 Sayılı Kanunun 74. maddesi gereğince çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi 

Hakkında Yönetmelik ile beraber ecrimisilin tanımından “taşınmazın işgalden önceki 

haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak” ibaresi çıkarılmıştır. Yani 
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ecrimisil bedelini yüksek tespit edilme imkanını artıran sübjektif bir değerleme ölçüsü 

kaldırıldı. 

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte fuzuli şagil (işgalci) ise; 

“Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili 

idarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı 

kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerdir” şeklinde 

geçmektedir. 

 

4.1 Kira ile Ecrimisil Arasındaki Farklar  

 

Kira ile ecrimisil çoğu zaman birbirine karıştırılmakta ve uygulamada hatalar 

görülmektedir. Bu iki kavramın aynı nitelikte olduğu düşünülerek, özellikle ecrimisil ile 

ilgili işlemlerde tıpkı kirada uygulanan usul ve yöntemler takip edilmektedir. Fakat bu 

iki kavram birbirinden farklı özelliklere sahiptirler. 

 

6098 Sayılı Borçlar Kanunun 299. maddesine göre kira sözleşmesi; Kiraya verenin bir 

şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya 

bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği 

sözleşmedir, denilmektedir. Buradan anlaşılıyor ki kira, bir malın belirli bir ücret veya 

bedel karşılığında mal sahibi tarafından başka birine kullanma hakkının verilmesidir. 

 

2886 Sayılı Kanunun 1. maddesine göre, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 

idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, 

mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu kanunda yazılı hükümlere göre 

yürütülmesi gerekmektedir. Burada kira; “Taşınır ve taşınmazların ve hakların 

kiralanmasını veya kiraya verilmesini” ifade eder. Hazine Taşınmazlarının İdaresi 

Hakkındaki Yönetmelikte de belirtildiği üzere idare, ecrimisilin kamu mallarının 

kullanımından dolayı alınan bir tazminat olduğunu açıkça vurgulamıştır. 
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Kira ile ecrimisil arasındaki farklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

a. Kira, devlet mallarının bir idare şeklidir. Ecrimisil ise devlet mallarının idare şekli 

değildir. Aslolan kira ile idaredir. 

b. Kirada sözleşme söz konusudur. Ecrimisilde ise bir sözleşme yoktur. Yani, mal 

sahibinin rızası olmadan malın işgal edilmesi halinde istenen tazminattır. 

c. Kira, geleceğe yöneliktir. Ecrimisil ise geçmişe yöneliktir. 

d. Genel olarak kira alacakları, zamanında ödenmediği takdirde 4049 Sayılı Kanunla 

değişik 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre tahsili sağlanır. Zamanında 

ödenmeyen ecrimisil alacakları ise, 6183 Sayılı Kanun hükümlerine istinaden takip 

edilir. 

e. Kira nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için adli yargıya gidilirken, 

ecrimisil nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda ise idari yargıya gidilecektir
1
. 

f. Kira sözleşmesine devlete ait tüm mal ve haklar konu olduğu halde, ecrimisil 

uygulamasına sadece Hazine malları ile devletin kamu malları konu olabilir. 

 

Yargı kararlarında da ecrimisil, bir kamu alacağı olarak geçmektedir. Bu konuda çok 

sayıda yargı kararı mevcuttur. Örneğin; Danıştay 10. Dairesi’nin 22.12.1986 tarihli 

kararında, bu hale göre dava konusu ödeme emrinin dayanağını teşkil eden ve davacı 

şirket adına ecrimisil borcu tahakkuk ettirilmesine ilişkin işleme karşı yasal süresi 

içinde dava açılmadığı ve bu nedenle tahakkuk işleminin kesinleşmiş olması karşısında 

süresi içinde ödenmeyen bu amme alacağı nedeniyle vergi dairesi tarafından ödeme 

emri düzenlenmesinde mevzuata uymayan bir yön bulunmamaktadır. Yükümlü 

iddialarının tahakkuk aşamasına ilişkin olduğu anlaşıldığından tahakkuka yönelik bu 

iddialar düzenlenen ödeme emrini kuşkulandırıcı nitelikte görülmemiştir. Bu durum 

karşısında ödeme emrine karşı açılan davanın reddi gerekirken, söz konusu ödeme 

emrinin iptali istemiyle açılan davayı, 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre kesinleşerek 

ödenmesi gereken safhaya gelip de vadesinde ödenmeyen bir kamu alacağının 

varlığından söz etmeye olanak bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden ... mahkemesi 

kararında hukuki isabet bulunmamıştır, denilmektedir
2
. 

                                                 
1
 Bu konuda Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 15.04.1989 tarih ve 20140 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 

20.02.1989 tarih 88/2 Esas ve 89/1 Karar sayılı ilke kararı mevcuttur. 
2
 Danıştay 10. Dairesi, 22.12.1986 tarih, 1985/1626 Esas ve 1986/2443 Karar, Danıştay Dergisi, 1987, 

S.66-67, s.421-425 (Uyap Mevzuat 8.0 /içtihat/danıştay). 
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Danıştay 6. ve 10. Daireleri’nin kararında ise, Bu itibarla, idare mahkemesinin gerekirse 

keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırarak dava konusu taşınmazın işletme ruhsatı sahası 

içinde kalıp kalmadığını saptaması, taşınmazın işletme ruhsatı sahası içinde olduğunun 

anlaşılması halinde de, açılan davayı 6183 Sayılı Kanunun 58. maddesinde yer alan 

“böyle bir borcun bulunmadığı” kapsamında çözümlenmesi gerekirken, ödeme emrine 

konu ecrimisilin vadesinde ödenmemiş olduğu, yargı yoluna başvurulmadığı, kesinleşen 

kamu alacağının ödeme emriyle istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı 

gerekçesiyle davayı reddetmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir, denilmektedir 
3
. 

 

4.2 Belediyelerdeki Ecrimisil Uygulamasının Hukuki Boyutu  

 

Belediyelerin ecrimisil tespit ve tahsilini, kiranın tespit ve tahsilindeki usul ve 

yöntemlerle karıştırması, bu usul ve yöntemlerle ecrimisil uygulaması ve diğer kurumlar 

arasında da farklılıklar olması bu konuda mevzuatta bir birliğin olmadığını veya yeterli 

bir düzenleme olmadığını göstermektedir. 

 

Türk hukukunda ecrimisil kavramı ilk defa 864 sayılı Kanunu Medeninin Sureti 

Mer’iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanunun 43. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 

Mecelle’de kullanılmıştır. Mecelle’den sonra yürürlüğe giren, Medeni Kanunda ve 

Borçlar Kanununda ecrimisil kavramı yer almamaktadır. Bundan başka ecrimisile, 

mülga 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu’nun 67. maddesinde yer 

verilmiştir. Bu madde;  “Fuzuli işgalden dolayı ecrimisil mahkemece takdir olunur. 

Mukavelenin bitmesinden sonra geçen günlerin icar bedeli mukavelede ahkâmı 

hususiye mevcut ise buna göre, yoksa ecrimisil olarak hüküm ve Tahsili Emval 

Kanunu’na göre tahsil edilir.” denilmiştir. Yine Mülga 4753 sayılı Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu’nun 57. maddesinde de ecrimisil kavramına yer verilmiştir 

(Katipoğlu 2009). 

 

                                                 
3
 Danıştay 10. Dairesi, 09.12.1992 tarih, 1991/557 Esas ve 1992/4329 Karar, Danıştay Dergisi, 1993, 

S.87, s.521-523; Danıştay 6. Dairesi, 14.10.1997 tarih, 1996/5907 Esas ve 1997/4306 Karar, Danıştay 

Dergisi, 1998, S.95, s.343-345; Danıştay 10. Dairesi, 14.05.2004 tarih, 2001/4221 Esas ve 2004/4850 

Karar, Danıştay Dergisi, 2005, S.6, s.251-254; Danıştay 10. Dairesi, 5.12.1994 tarih, 1993/1771 Esas ve 

1994/6172 Karar; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 11.12.1998 tarih, 1997/169 Esas ve 

1998/633 Karar (Uyap Mevzuat 8.0 /içtihat/danıştay). 
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Ecrimisil işlemleri, 01.01.1984 tarihinden itibaren, bu tarihte yürürlüğe giren 2886 

Sayılı Kanunun 74. maddesine dayanılarak 16.12.1984 tarihinde çıkarılan Devlete Ait 

Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, 

Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmüş, en son değişiklikle 

01.07.2007 tarihinde yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 

Yönetmelik ile yürütülmektedir. Bu yönetmeliğe göre en son hazırlanarak yürürlüğe 

giren 336 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği ile Hazinenin özel mülkiyetinde 

bulunan taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin işgalen 

kullanıldığının tespiti halinde, idarece yürütülecek ecrimisil tespit, takdir ve tahsil 

işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. 

 

4.2.1  5393 sayılı Belediye Kanunu  

 

5393 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce yüksek yargı tarafından belediye 

mülkiyetindeki taşınmazların fuzuli işgali nedeniyle ecrimisil istenemeyeceğine karar 

verilmiştir. Ancak söz konusu kanun yürürlüğe girdikten sonra, var olan açık hüküm 

gereği belediye mülkiyetindeki taşınmazların geçerli bir hukukî sebebe dayanmaksızın 

kullanılması halinde ecrimisil talep edilebilmesi olanaklı hale gelmiştir. 

 

5393 Sayılı Kanunun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15. maddesinin (p) 

bendinde, belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 

2886 Sayılı Kanunun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 

uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  

 

4.2.2 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu  

 

5018 Sayılı Kanunun 44. maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, 

ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili 

kanunlarında düzenlenir. Bu genel hüküm devletin mallarının edinilmesi ve yönetilmesi 
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hakkında yol gösterici özellikler içermektedir. Ancak, taşınmazların edinimi ve 

yönetimi çerçevesinde, daha başka kanun ve yönetmelik hükümleri de bulunmaktadır. 

 

4.2.3 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu  

 

2886 Sayılı Kanun, devletin taşınmazlarının, satışını düzenleyen genel bir kanundur. 

2886 Sayılı Kanunun 75. maddesinde, ecrimisil ve tahliye işlemlerinde, devletin özel 

mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları ve Vakıflar Genel 

Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazların, gerçek ve 

tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu kanunun 9. maddesindeki yerlerden 

sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç 

kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere 

tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Burada, devletin özel mülkiyetinde veya 

hüküm ve tasarrufu altındaki, mallardan söz ederken, bundan kasıt kamunun özel 

mallarının dışında kalan tüm mallarını ifade etmek için kullanılmıştır. 

 

3091 Sayılı Kanun’da öngörülen zaman aşımı nedeniyle işgal ve tecavüzü önlenemeyen 

taşınmazların tahliyesi 2886 Sayılı Kanunun 75. maddesi ile bu Kanunun 74. maddesi 

gereğince çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 89. 

maddesine göre sağlanır. 

 

4.2.4 Devlete Ait TaĢınmaz Mal SatıĢ, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri  

         Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği 

 

2886 Sayılı Kanunun 74. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve “Hazine 

Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin” yürürlüğe girmesiyle mülga olan 

“Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak 

Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği’nin 2. maddesinde yapılmıştır. Buna göre 

ecrimisil, bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara 

uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne 

şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece 

talep edilen tazminattır. 
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4.2.5 Hazine TaĢınmazlarının Ġdaresi Hakkında Yönetmelik  

 

01.07.2007 tarihinde yürürlüğe girip Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya 

Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği’ni mülga 

eden Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde ecrimisilin 

tanımı tekrar yapılmıştır. 

 

Ecrimisil Hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal 

veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya 

işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle 

elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak idarece talep edilen tazminatı ifade eder. 

 

Ecrimisil mülkiyet hakkı ile ilgili olduğundan yönetmelikten ziyade, açık yasal bir 

tanım yapılması gerekli ve önemlidir. Yargı kararlarında ise ecrimisilin tanımı 

yapılırken sadece yönetmelik hükümlerine yer verildiği görülmektedir
4
. 

 

4.2.6    6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun 

 

Kamu İcra Hukuku kapsamında nelerin kamu alacağı sayılması gerektiği 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunu’nun 1. maddesinde açıkça 

belirtilmiştir. Buna göre, devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, 

resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası 

gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi ikinci derece amme alacakları ve aynı idarelerin 

akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri 

tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile bunların takip masrafları hakkında bu 

kanun hükümleri tatbik olunur. 

 

Ecrimisil fuzuli şâgil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Kira sözleşmesinin bitim 

                                                 
4
 Danıştay 6. Dairesi, 9.11.1999 tarih, 1998/4606 Esas ve 1999/5386 Karar; Danıştay İdari Dava Daireleri 

Genel Kurulu, 11.12.1998 tarih, 1997/169 Esas ve 1998/633 Karar; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel 

Kurulu, 13.12.2002 tarih, 2000/1233 Esas ve 2002/912 Karar; Danıştay 10. Dairesi, 13.10.2003 tarih, 

2001/4103 Esas ve 2003/3912 Karar (Uyap Mevzuat 8.0/içtihat/danıştay). 
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tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre 

hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır ve işgal edilen taşınmaz, idarenin talebi 

üzerine en geç 15 gün içinde tahliye ettirilir. 

 

4.2.7 3091 sayılı TaĢınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Ġdari Yoldan  

        Önlenmesi Hakkındaki Kanun  

 

3091 sayılı Kanunun 3. maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 19. maddesine göre, 

kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare 

olunan ve özel hukuk hükümlerine tabi bulunan taşınmazlara tecavüz veya müdahalede 

bulunulması halinde, bu idarelerin yetkililerinin başvurması esastır. 

 

Belediyeler bakımından başvuruya yetkili makam belirlenirken, 3091 sayılı Kanunun    

3. maddesinde ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesinde, kamu idareleri, kamu 

kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzel kişilerin başvuruları, taşınmazın ait olduğu 

idare, kurum, kuruluş veya tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır, ibaresi dikkate 

alınmalıdır. 

 

4.3  Ecrimisilin Tespit ve Takdir Edilmesi  

 

Ecrimisil tespit ve takdir edilirken taşınmazın değerini etkileyebilecek olan, taşınmazın 

imar durumu, yüzölçümü, niteliği, tarım arazilerinde verimi, altyapı hizmetlerinden 

yararlanıp yararlanmadığı, konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde 

getirebileceği gelir gibi her türlü objektif ölçüler ve faktörler dikkate alınır. 

 

Ecrimisil bedelinin tespit ve takdiri konusu 2886 Sayılı Kanunun 75. maddesinde, bu 

kanuna dayanılarak çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 

84. ve 85. maddesinde ve 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nin 5. maddesinde 

düzenlenmiştir. 

 

2886 Sayılı Kanunun “Ecrimisil ve Tahliye” başlığını taşıyan 75. maddesinin ilk 

fıkrasına göre, “Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

taşınmazların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9. 
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maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13. maddesinde gösterilen komisyonca 

takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir”. Bu maddeye göre, ecrimisil bedelinin veya bu 

bedelin hesabında kullanılacak fiyatların, 2886 Sayılı Kanunun 9. maddesinde belirtilen 

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

soruşturulmak suretiyle bilgi edinilmesi gerekmektedir. 

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 84. maddesinde yapılacak olan 

tespitten bahsetmektedir. Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan 

veya kullanma izni verilenlerin dışında kalanların fiilî durumları, idarece hazırlanan 

program dâhilinde mahallinde tespit edilir. Tespitten önceki sürelere ait işgal ve 

tasarruflar sebebiyle ecrimisil takip ve tahsilatı yapılarak bu taşınmazlar denetim ve 

idare altına alınır. Taşınmazın mahallinde düzenlenecek Taşınmaz Tespit Tutanağında 

(Ek-8); işgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, 

işgalcileri, kullanım amacı, ecrimisil takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ile 

bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer verilir. 

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 85. maddesinde tespit ve 

sonrasında yapılacak olan takdir işlemi anlatılmaktadır. Hazine taşınmazlarının kişilerce 

işgale uğradığının tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinden itibaren onbeş gün içinde 

“Taşınmaz Tespit Tutanağı”na (Ek-8) dayanılarak, tespit tarihinden geriye doğru beş 

yılı geçmemek üzere bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir. Bu 

hüküm ile ecrimisil geriye dönük 5 yıl ile sınırlandırılmış olup idarenin 5 yıldan uzun 

süreli ecrimisil talepleri geçersiz hale geldi. 

 

Ecrimisilin tespit ve takdirinde, idarenin zarara uğrayıp uğramadığına ve işgalcinin 

kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli, 

fiili ve hukuki durumu ile işgalden dolayı varsa elde ettiği gelir, aynı yer ve mahalde 

bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa 

bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, Ticaret Odası, Sanayi 

Odası, Ziraat Odası, Borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak 

suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde 

bulundurulur. 



23 

 

İşgalin şekli, Hazine taşınmazının konumu ve taşınmazdan elde edilen gelir gibi 

unsurlar itibariyle asgari ecrimisil tutarlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir. Eklenen 

bu hüküm ile uygulamada haksızlıklara yol açan önceki düzenleme yürürlükten 

kaldırılmıştır. Bilindiği üzere uygulamada boş alan olarak kullanılan alan ile üzerinde 

gelir getirici faaliyette  bulunulan alanlara, kullanım şekli dikkate alınması sebebiyle 

bundan sonra farklı ecrimisil tutarları tespit edilebilecektir. 

 

Belirtilen durum işgalcinin lehine de olabilecek bir düzenleme olarak ele alınabilir. 

Örneğin, işyeri ve ev kira değerlerinin neredeyse sıfır olduğu bir köyde, kamuya ait 

verimli bir tarım arazisi işgal edilip sonra işgalci tarafından üzerine ev yapılması 

durumunda, işgalden dolayı istenecek ecrimisilin işgal edilen verimli tarım arazisinden 

gelecek olan yüksek getiri üzerinden hesaplanması halinde, kamu lehine bir durum 

ortaya çıkabilir. Ancak, işgalden önce otlarla ve taşlarla kaplı bir araziyi, verimli tarla 

haline getirip tarım yapan işgalci açısından olaya bakıldığında, taşınmazdan işgalden 

önce elde edilecek gelirin çok az olacağı veya hiç gelir elde edilemeyecek olması 

dikkate alınmalıdır. 

 

Örnekte olduğu gibi işyeri ve ev kira değerlerinin neredeyse sıfır olduğu yerlerde emsal 

kira bulmak mümkün görülmemektedir. Emsal ecrimisilin tespitinde de işgalden önceki 

ecrimisil değerinin sıfır olduğunu düşünecek olursak, taşınmazın işgal halindeyken 

kazandırdığı getirinin, taşınmazın otluk ve taşlık durumunda kazandırdığı getiriden çok 

fazla olması bir sebepsiz zenginleşme hali oluşturabilir ve bu durum kamu 

taşınmazlarının işgalini teşvik edebilir. Ecrimisil bedelinin sebepsiz zenginleşmeyi 

engelleyecek caydırıcılıkta olması gerektiği unutulmamalıdır. 

 

Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlarda 

sözleşmenin bitiminden sonra kullanımın devam etmesi hâlinde, varsa sözleşme veya 

resmî senetteki hükme göre işlem yapılır. Aksi takdirde işgalciler hakkında ecrimisil 

tespit, takdir ve tahsilatı yapılır. Hazinenin paydaşı olduğu taşınmazların işgali hâlinde, 

Hazine payına tekabül eden miktar esas alınarak ecrimisil takip ve tahsilatı yapılır. 
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336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nin 5. maddesi ecrimisil bedelinin tespitinin nasıl 

yapılacağına dair ayrıntılı düzenleme getirmiştir. Ecrimisilin tespit ve takdirinde, 

idarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın 

işgalci tarafından kullanım şekline bakılmaksızın idarenin bu taşınmazdan işgalden 

önceki hâliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınır. İşgalden önceki haliyle fiziki 

ve hukuki açıdan tamamen benzer nitelikte olan iki taşınmazın farklı şekillerde 

kullanıma konu edilerek işgal edilmiş olması, her iki taşınmazdan farklı tutarlarda 

ecrimisil alınmasını gerektirmez. 

 

4.4  Ecrimisilin Tebliği ve Ecrimisile Ġtiraz  

 

Tespit ve takdir edilen ecrimisil alacağının fuzuli şagile “Ecrimisil İhbarnamesi” ile 

tebliğ edilmesi gerekmektedir. Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren 15 

gün içinde ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek fuzuli şagile elden veya iadeli taahhütlü 

mektupla tebliğ edilir. Ecrimisil işleminde idarece maddi, kişide, işgal edilen alanda 

veya yüzölçümünde ya da benzer şekilde hata olduğunun belirlenmesi halinde, bu hata 

idarece hangi aşamada olursa olsun resen düzeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi 

düzenlenerek ilgililerine tebliğ edilir. 

 

Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili idareye dilekçeyle 

müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir. Düzeltme talepleri, talep tarihinden 

itibaren en geç 30 gün içinde bu amaçla oluşturulacak komisyonlarca karara bağlanır ve 

sonucu karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde düzenlenecek Ecrimisil Düzeltme 

İhbarnamesi (Ek-10) ile ilgilisine tebliğ edilir. 

 

Ecrimisil ihbarnamesine yapılan itiraz veya açılan dava ile ecrimisil düzeltme 

ihbarnamesine açılan dava idarece yapılan ve resen düzeltilmesi gereken hatalara ilişkin 

ve bu hata idarece düzeltilir ise, bu durumda da açılan davadan kayıtsız ve şartsız olarak 

feragat edilmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanır. Düzeltme taleplerini inceleyip 

karara bağlayacak komisyonların kuruluşu, çalışma esasları ve yetki sınırlarına ilişkin 

usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 
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Düzeltme talebinde bulunulmayan ecrimisil alacağının ödeme süresi, ihbarnamenin 

tebliğ tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürenin son günü ödenmesi gereken ecrimisilin 

vade tarihidir. Vadesinde ödenmeyen ecrimisil alacaklarına vadenin bitim tarihinden 

itibaren her ay için ayrı ayrı olmak üzere, 6183 Sayılı Kanunun 51. maddesinin son 

fıkrası uyarınca gecikme zammı oranı uygulanarak, bu alacaklar tahsil edilir. Fuzuli 

şagiller tarafından idare mahkemesinde dava açılması ecrimisilin takip ve tahsilini 

durdurmaz. 

 

Bu konuda yargıda görüş birliği sağlanamamış, yüksek yargıda farklı görüş ve kararlar 

mevcut bulunmaktadır. Yüksek bir yargı organı tarafından, ecrimisil ihbarnamesine 

karşı düzeltme isteminde bulunulması durumunda ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin 

ilgili adına düzenlenip tebliğ edilmesi ile ecrimisil alacağı tahakkuk ettirilmiş 

olacağından, itiraz yoluna başvurulması durumlarında ecrimisil ihbarnamesi idari 

davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir işlem niteliğinde değildir. Bundan dolayı 

ecrimisil düzeltme ihbarnamesi mevcut iken, ecrimisil ihbarnamesine dava 

açılmamalıdır, denilmektedir 
5
. 

 

Başka bir yüksek yargı organı tarafından, idarenin ecrimisil istemine karşı dava açma 

süresi “ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin” ilgiliye tebliğ tarihinden başlar, 

denilmektedir
6
. Diğer bir yüksek yargı organı tarafından, davacının ecrimisil 

ihbarnamesinin değiştirilmesi istemiyle yapmış olduğu başvuru üzerine idarenin ilk 

işlemde hiçbir değişiklik yapmadan itirazı reddetmesi sonucunda tesis edilen ecrimisil 

düzeltme ihbarnamesinin, bir önceki işlemi ortadan kaldıran veya geri alan bir işlem 

niteliğinde olmadığını ifade etmiştir, denilmektedir 
7
. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Danıştay 6. Dairesi, 25.12.1997 tarih, 1997/633 Esas ve 1997/6162 Karar (Uyap Mevzuat 

8.0/içtihat/danıştay). 
6
 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 03.10.1997 tarih, 1997/246 Esas ve 1997/445 Karar (Uyap 

Mevzuat 8.0/içtihat/danıştay). 
7
 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 01.12.2000 tarih, 1999/111 Esas ve 2000/1159 Karar; 

Danıştay 10. Dairesi, 26.09.2005 tarih, 2002/5410 Esas ve 2005/5506 Karar (Uyap Mevzuat 

8.0/içtihat/danıştay). 



26 

 

4.5  Ecrimisilin Tahsili  

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik madde 87’de ecrimisilin tahsili 

konusu ele alınmıştır. Ecrimisil İhbarnamesinin (Ek-9), düzeltme talebinde bulunulmuş 

ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin (Ek-10) ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 30 

gün içinde muhasebe birimlerine ödenir. Bu süre içerisinde ecrimisilin peşin ödenmesi 

halinde yüzde 15 indirim uygulanır. 

 

İlgilisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde muhasebe birimlerine rızaen 

ödenmeyen ecrimisil, düzeltme talebinde bulunulmamış ise yüzde 20 indirim yapılmak 

suretiyle milli emlak birimlerince, dava açma süreleri geçtikten sonra 6183 Sayılı 

Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir servislerine intikal ettirilir. 

Gelir servisleri, kendilerine intikal ettirilen ecrimisil alacaklarını anılan kanunun 

kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederek sonuçlarını millî emlak 

birimlerine bildirirler. 

 

Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi hâlinde 

ecrimisil, en az yüzde 25 peşin kalan kısmı ise idarenin uygun göreceği taksit 

zamanlarında ve en fazla üç yıl içinde taksitler hâlinde ödenebilir. Alacağın kalan 

kısmına kanunî faiz uygulanır. 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nin 10. maddesinde 

de Büyükşehir Belediyesi, il, ilçe ve köy merkezlerinde ecrimisilin taksitlendirilme 

durumuna değinilmiştir. Buna göre, tespit edilen bedelin %1’ini ve %2’ini geçmeyen 

ecrimisil bedellerinin taksitlendirilmesi talepleri kabul edilmeyecektir. 

 

Köy sınırları içinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin 

yüzde beşi, 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, 

tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği hesabına 

aktarılmak üzere muhasebe birimince emanet nitelikli hesaplara kaydedilir. Bakanlık 

tarafından bu oran iki katına kadar arttırılabilir. 
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Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil 

alacağının tamamı muaccel hâle gelir ve Ecrimisil İhbarnamesinin (Ek-9) muhatabına 

tebliğ tarihini takip eden otuzuncu günün bitiminden itibaren gecikme zammı 

uygulanmak suretiyle tahsil edilmek üzere ikinci fıkra gereğince vergi dairelerine veya 

gelir servislerine intikal ettirilir. Fuzuli şagiller tarafından dava açılmış olması, 

ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi işlemini durdurmaz. 

 

4.6  ĠĢgalin Devamı Halinde Ecrimisil 

 

Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle 

sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil istenmesine 

engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını 

vermez. 

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 89. madde işgalin devamı 

durumunda yapılması gereken tahliye işlemi anlatılmıştır. Kiraya verilen, irtifak hakkı 

kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye 

edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli 

olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliyesi, hasat sezonu, iş ve hizmetlerin 

mevsimlik faaliyet dönemi de dikkate alınarak defterdarlık veya mal müdürlüğünün 

talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç on beş gün içinde sağlanarak, 

taşınmaz idarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir. 

 

Milli Emlak Genel Tebliğinin 28031 nolu sayısında, fuzuli şagilin işgal veya tasarruf 

ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı 

taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil bedeli istenmesine engel teşkil 

etmeyeceği gibi, ikinci ve müteakip defalar ecrimisil tahsil edilmiş olması, kanun ve 

yönetmelik hükümleri uyarınca fuzuli şagilin tahliye edilmesine de engel teşkil etmez. 

Ecrimisil bedellerinin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez, 

denilmektedir. 
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Konuya ilişkin yargı kararlarında, işgalin devam etmesi durumunda idarenin yeniden 

ecrimisil istemesi yasal bir zorunluluktur, denilmektedir 
8
. İşgal edilen taşınmazın 2886 

Sayılı Kanun hükümlerine göre kiraya verilmesi halinde anılan işlemlerin 

tamamlanmasına kadar geçen dönem için geriye dönük ecrimisil istenilmesi 

mümkündür 
9
. İşgalin devamı nedeniyle ecrimisil alınması yetkililerce kamu malının 

boşaltılmasına yönelik yasal işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez, denilmektedir 
10

. 

 

4.7 Tahliye ĠĢlemleri  

 

5393 Sayılı Kanunda taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili konuya değinilmiş, 

belediyeye ait taşınmazlar 3 yıla kadar encümen kararı ile 10 yıla kadar belediye meclisi 

kararı ile 2886 Sayılı Kanun kapsamında kiraya verilebileceği, kira süresinin bitiminde 

kiracılık ilişkisinin sona ereceği belirtilmiştir. 

 

2886 Sayılı Kanunun 62. maddesinde, sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit veya 

müşterinin (kiracının) taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve 

sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin (belediyenin) 

en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam 

etmesi halinde, ayrıca, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin 

teminatın gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedileceği öngörülmüştür. Yine 2886 

Sayılı Kanunun 75. maddesi gereğince sözleşmesinde aksine hüküm yoksa taşınmazı 

tahliye etmeli, taşınmazda kira süresi bittikten sonra oturduğu süre için kira bedeli değil, 

işgal karşılığı ecrimisil ödemesi gerekmektedir. 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 15.11.2005 tarih ve 2005/119 

Sayılı Genelgesinde; “…5393 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 

belediyelerin sahip olduğu taşınmazların gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli 

şagilden ecrimisil istenmesi, fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmeyen ecrimisil için 

6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil yoluna gidilmesi ve işgal edilen belediye 

                                                 
8
 Danıştay 10. Dairesi, 2001/4103 Esas ve 2003/3912 Karar (Uyap Mevzuat 8.0/içtihat/danıştay). 

9
 Danıştay 6. Dairesi, 1997/3062 Esas ve 1998/1683 Karar (Uyap Mevzuat 8.0/içtihat/danıştay). 

10
 Danıştay 10. Dairesi, 2003/85 Esas ve 2003/3930 Karar (Uyap Mevzuat 8.0/içtihat/danıştay). 
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taşınmazının belediyenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün 

içinde tahliye ettirilerek, belediyeye teslim edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. 

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 89. madde de, kiraya verilen, 

irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde 

tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın 

fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliyesi, hasat sezonu, iş ve 

hizmetlerin mevsimlik faaliyet dönemi de dikkate alınarak defterdarlık veya mal 

müdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç 15 gün içinde 

sağlanarak, taşınmaz idarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir. 

 

Üzerinde sabit tesis bulunan taşınmazların tahliyesinden ve teslim alınmasından sonra, 

eski kiracısı veya fuzuli şagiline bu tesisler kendilerine ait ise yıktırılıp enkazının en geç 

30 gün içinde götürülmesi, aksi hâlde masrafları kendisinden tahsil edilmek üzere yıkım 

ve enkaz götürme işinin idarece yapılacağı tebliğ olunur. Verilen bu süre sonunda tesis 

yıktırılıp enkaz götürülmediği takdirde masrafları bilahare eski kiracı veya fuzuli 

şagilden alınmak üzere bu işlem idarece yapılır. 

 

Men’i müdahale ve kal ile ilgili yargı kararlarının icra dairelerince, vali veya kaymakam 

tarafından verilen tecavüzün önlenmesi ile ilgili kararların infaz memurlarınca 

uygulanması sırasında gerekli olan araç, gereç ve personel kamu idarelerinden sağlanır. 

Bunun mümkün olmaması durumunda yıkım işlemi, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilir. 

 

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Kanunun 339. ve 347. 

maddeleri gereğince, bir kamu kurumu olan belediyelerin 5393 Sayılı Kanunun 15. 

maddesinin yollamasıyla 2886 Sayılı Kanunun 75. maddesini kira süresinin bitimi 

nedeniyle kiracılık vasfının kaybedilmesi hususunu, işgalci duruma düşen kiracının 

mülki amir aracılığı ile tahliye imkanı kalmamıştır. 
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Özellikle Sayıştay kararlarında da belirtildiği gibi, belediye taşınmazlarının 2886 Sayılı 

Kanundaki özel usullerle ihaleye verilmiş olmasının Türk Borçları Kanunun 339. 

maddesi gereğince; “Kamu kurum ve kuruluşlarının, hangi usul ve esaslar içinde olursa 

olsun yaptıkları bütün kira sözleşmelerine de bu hükümler uygulanır.” hükmü karşısında 

yasal dayanağı kalmamıştır. 

 

Buradan da anlaşıldığı üzere belediyelere ve il özel idarelerine ait kirada bulunan bütün 

taşınmazlar 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Kanun hükümlerine ve 

varsa tahliye sebeplerine göre tahliye edilebileceklerdir. Bu noktada taşınmazın kamu 

kurumları, dolayısıyla il özel idareleri ve belediyeler tarafından hangi usulle kiraya 

verildiğinin herhangi bir önemi kalmamıştır (Çetmili 2014). 

 

3091 Sayılı Kanunun amacını incelediğimizde ise şunu gözlemlemekteyiz; gerçek veya 

tüzel kişilerin zilyet bulunduğu taşınmazlarla kamu idareleri, kamu kurumları ve 

kuruluşları veya bunlar tarafından yönetilen, devlete ait veya devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya yararı kamuya ait olan taşınmazlara 

yapılan tecavüz veya müdahalelerin idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle 

tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlamaktır. 

 

3091 Sayılı Kanun’da öngörülen zaman aşımı nedeniyle işgal ve tecavüzü önlenemeyen 

taşınmazların tahliyesi 2886 Sayılı Kanunun 75. maddesi ile bu Kanunun 74. maddesi 

gereğince çıkarılan Yönetmeliğin 77. maddesine göre sağlanır. 

 

4.8  Ecrimisilde ZamanaĢımı  

 

Ecrimisilin zamanaşımına uğraması ve muhatabı tarafından bunun ileri sürülmesi 

halinde, tahsilâtı yapılamaz. Ecrimisil alacaklarının geçmişe yönelik alacaklar olması ve 

ecrimisille ilgili mevzuatta zamanaşımı konusunda net bir açıklama olmamasından 

dolayı diğer kamu alacakları gibi tahakkuk ve tahsil zamanaşımının ne zaman başladığı 

ve ne zaman bittiği tartışmalıdır. Ancak konunun tahakkuk ve tahsil zamanaşımı 

yönünden ayrı ayrı ele alınmasında yarar bulunmaktadır. 

 



31 

 

4.8.1 Tahakkuk zamanaĢımı  

 

Ecrimisilde tahakkuk zamanaşımı konusunda, 2886 Sayılı Kanun’da özel bir hükme yer 

verilmemiş, bu durum, konuyla ilgili farklı uygulamalara ve hukuki tartışmalara neden 

olmuştur. Ancak ecrimisilin, haksız tasarruf nedeniyle istenilen bir tazminat olduğu ve 

2886 Sayılı Kanunun 92. maddesindeki ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 

Yönetmelik’teki, sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar 

Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, düzenlemesi dikkate alındığında, ecrimisilde 

tahakkuk zamanaşımının on yıl olduğu kabul edilmelidir. Zira 6098 Sayılı Kanunun 

146. maddesine göre, aynı kanunda başka bir hüküm bulunmadığı takdirde (ki 

ecrimisille ilgili hüküm yoktur), her dava on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. 

 

Milli Emlak Genel Tebliğinin 132 sayısında, 2886 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 

01.01.1984 tarihinden önceki işgaller nedeniyle işlem tarihinden geriye doğru rızaen, 

olmadığı takdirde talep tarihinden geriye doğru beş yıllık sürenin gözönünde tutularak, 

genel hükümlere göre hükmen ecrimisil tahsilinin gerektiği belirtilmişse de, 2886 Sayılı 

Kanun’dan önce yürürlükte olan 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu’nun 67. 

maddesi uyarınca ecrimisil rızaen ödenmez ise, mahkemece takdiri için dava açılmakta, 

davalar ise adli yargıda görülmekteydi. 

 

2886 Sayılı Kanunun 75. maddesinde yer alan düzenlemeyle, ecrimisilin tespit, takdir 

ve tahsili konularındaki yetki ve görev idareye verilmiş, dolayısıyla bu işlemler idari 

yargının görev alınana girmiştir. Dolayısıyla 132 Sayılı Tebliğdeki düzenlemeye 

dayanılarak tahakkuk zamanaşımının beş yıl olduğu kabul edilerek, işlem yapılması 

yerinde değildir. Kaldı ki, aynı tebliğ 27.07.2007 tarihinde yürürlüğe giren 312 sayılı 

Milli Emlak Tebliği ile kaldırılmış, ecrimisil işlemlerini düzenleyen bu son tebliğde 

zamanaşımı sürelerine değinilmemiştir. 

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında, Hazinenin 5 yıllık süreye ilişkin olarak 

ecrimisil isteyebileceğini karara bağlamıştır
11

. Bunlarla beraber Danıştay’ın yerleşmiş 

emsal kararlarına göre, Borçlar Kanundaki genel zamanaşımı süresinin (on yıl), 

                                                 
11

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 15.11.1985 tarih, 1984/3-154 Esas ve 1985/913 Karar; 02.04.1986 tarih, 

1986/150 Esas ve 1986/347 Karar (Uyap Mevzuat 8.0/içtihat/yargıtay). 
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ecrimisilin tahakkuk zamanaşımı süresi için de geçerli olduğu tartışmasızdır. 2886 

Sayılı Kanun’da zamanaşımı konusunda hüküm bulunmadığı, kanunun 92. maddesine 

göre sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Kanunu 

hükümlerinin uygulanacağı belirtildiğinden Borçlar Kanunu’na göre zamanaşımı 

süresinin 10 yıl olacağı belirtilmiştir
12

. 

 

Mülga 818 Sayılı Kanunun 140. maddesi uyarınca zamanaşımı ileri sürülmedikçe, 

hakimin zamanaşımını kendiliğinden dikkate alması mümkün olmadığından, on yıldan 

fazla süre için de ecrimisil talep edilmesi imkânı bulunmaktadır. Ancak ecrimisilin 

muhatabı tarafından zamanaşımı öne sürülerek ecrimisile itiraz edilmesi halinde, son on 

yıl esas alınarak işlem yapılmalıdır. Zira ecrimisile itiraz eden kişinin konuyu yargıya 

taşıması ve dava sırasında da zamanaşımını ileri sürmesi kuvvetle muhtemeldir. 

 

4.8.2 Tahsil zamanaĢımı  

 

6183 Sayılı Kanunun 102. maddesinde, amme alacağının, vadesinin rastladığı takvim 

yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmemesi halinde 

zamanaşımına uğrayacağı, para cezalarına ait özel kanunlarındaki zamanaşımı 

hükümlerinin saklı olduğu, zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı 

ödemelerin ise kabul edileceği belirtilmiştir. 

 

Belirtilen hükümlere göre, vade tarihine kadar ödenmemesi üzerine, takip ve tahsil 

edilmek üzere vergi dairesi müdürlüklerine ya da gelir servislerine intikal ettirilen 

ecrimisiller, vade tarihini takip eden yılın ilk gününden itibaren dördüncü yılın son 

gününe kadar tahsil edilmez ise zamanaşımına uğrayacak, dolayısıyla tahsil kabiliyeti 

kalmayacaktır. Buna rağmen muhatabı tarafından ödeme yapılması halinde ise kabul 

edilecektir. 

 

Yukarıda belirtilen beş yıllık süre, genel tahsil zamanaşımı için geçerli olup 

zamanaşımının kesildiği (md. 103) ve işlemediği (md. 104) durumlar da dikkate 

alınarak işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir. Kanunun 104. maddesine göre de, 

                                                 
12

 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 11.12.1998 tarih, 1997/169 Esas ve 1998/633 Karar (Uyap 

Mevzuat 8.0/içtihat/danıştay). 
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borçlunun yabancı memlekette bulunması, hileli iflas veya terekenin tasfiyesi dolayısı 

ile hakkında takibat yapılmasına imkân yoksa bu hallerin devamı müddetince 

zamanaşımı işlemez. Bu sebeplerin kalkması halinde ise, kalktığı günün bitmesinden 

itibaren eski kaldığı yerden başlamak üzere yeniden zamanaşımı işlemeye başlar. 

Burada sürenin tayini sebepleri başlama ve bitme sürelerine göre değişir. 

 

Borçlar Kanunu’nun 156. maddesi hükmüne göre, zamanaşımının kesilmesiyle, yeni bir 

süre işlemeye başlar. Borç bir senetle ikrar edilmiş veya bir mahkeme ya da hakem 

kararına bağlanmış ise, yeni süre her zaman on yıl oluğunu belirtmek gerekecektir. Bu 

on ve beş yıllık zamanaşımı dolmuş olsa da ecrimisil tahakkuk ettirilip istenebilir. 

Fuzuli şagil, zamanaşımı ileri sürmediği sürece, ecrimisil alınabilir (Kardeş 2007). 

Borçlar Kanunu’nun 157. maddesi gereğince, bir dava veya def’i yoluyla kesilmiş olan 

zamanaşımı, dava süresince tarafların yargılamaya ilişkin her işleminden veya hâkimin 

her kararından sonra yeniden işlemeye başlar. 

 

4.9  Ecrimisil Alınabilecek Yerler  

 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların yürürlükte bulunan herhangi 

mevzuata veya hukukî bir nedene dayanmaksızın işgal edilmesi halinde ecrimisil talep 

edilebilmesi için belirli şartların olması gerekmektedir. Buradaki, devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerler, kamuya ait olan fakat kamunun özel mallarının dışında kalan 

diğer kamu mallarının tümünü ifade etmektedir. Ecrimisilin talep ve tahsil edilebilme 

şartları aynı zamanda ecrimisilin unsurlarını oluşturmaktadır. 

 

2886 Sayılı Kanunun 75. maddesinin 2. fıkrasına göre, kira sözleşmesinin bitim 

tarihinden itibaren işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre 

hareket edilmesi, aksi takdirde ecrimisil alınması gerekmektedir. Ancak gerek kiralama 

gerekse irtifak hakkı tesisi, kullanım izni verilmesi gibi işlemler sırasında idare ile 

kişiler arasında düzenlenen sözleşme ya da senetlere, bu kullanım haklarının herhangi 

bir sebeple sona ermesine rağmen, işgalin devam ettirilmesi halinde uygulanacak ceza 

hükmü konulmaktadır. Dolayısıyla idare ile yapılan sözleşmenin sona ermesine karşın, 

tasarruf edilen yer ya da tesislerin idareye teslimine yanaşılmaması halinde, sözleşme 
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hükümleri gereğince, kiranın belli bir oranına karşılık gelen bedel istenilmektedir. 

Sözleşmelere bu şekilde bir hüküm konulmaması halinde ise, tasarrufa devam eden 

kişilerden ecrimisil alınmaktadır. 

 

2886 Sayılı Kanunun “Ecrimisil ve Tahliye” başlığını taşıyan 75. maddesinin ilk fıkrası; 

“Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların, 

gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden …ecrimisil talep edilebilmesi 

için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin 

kusuru aranmaz” şeklindedir. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğinin 

70. maddesi; “tahsisli veya kiralanmış yerlerin yetkili idarenin bilgisi dışında 

kullanılması veya kullandırılması, ecrimisil alınmasını gerektirir” şeklindedir. 

 

İlgili yönetmelikte, idarenin bilgisi dışındaki kullanımdan bahsederken, şahısların kamu 

malını kullanmalarından dolayı ecrimisil istenebilmesi için, taşınmazın kullanımında 

idarenin izninin bulunmaması şartı aranmaktadır. Aksi durumda ecrimisil 

istenememektedir. Çünkü kamu malından yararlanacak olan kişiler ile idare arasında 

hukuki niteliğe uygun, rızaya ve sözleşmeye dayanan bir anlaşma söz konusudur. 

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğinin 84. maddesi ise; “Hazine 

taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilenlerin 

dışında kalanların fiilî durumları, idarece hazırlanan program dâhilinde mahallinde 

tespit edilir. Tespitten önceki sürelere ait işgal ve tasarruflar sebebiyle ecrimisil takip ve 

tahsilatı yapılarak bu taşınmazlar denetim ve idare altına alınır” şeklindedir. 

 

Kira sözleşmesinin sona ermesine karşın, kiralanan yerin boşaltılmaması yanında, 

kiralama amacına aykırı olarak kullanılması/kullandırılması halinde, ilgilisinden 

ecrimisil talep edilecektir 
13

. Benzer şekilde, Danıştay 6. Dairesi’nin 19.12.1997 tarihli 

kararına göre, kira sözleşmesi devam ederken, kiralanan yerlerin bir kısmının 

                                                 
13

 Danıştay 6. Dairesi, 31.10.2006 tarih, 2003/5340 Esas ve 2006/6238 Karar (Uyap Mevzuat 

8.0/içtihat/danıştay). 
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sözleşmedeki amaca aykırı olarak kullanılması durumunda da ecrimisil takibatında 

bulunulacaktır, denilmektedir
14

. 

 

İşgal edilen taşınmazın satılması, kiraya verilmesi veya tahliyesinin gerçekleştirilmesi 

durumunda, ilk olarak yapılan ecrimisil tahakkukunda belirtilen son işgal tarihinden, bu 

işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen dönem için, satışın veya kira sözleşmesinin 

yapılmasından ya da tahliyenin gerçekleştirilmesinden sonra da ecrimisil 

istenebilmektedir
15

. 

 

Buna göre ecrimisil talep edebilmenin şartları: 

a. Kamuya ait bir taşınmaz işgal edilmiş olmalı, 

b. Kullanıcıların geçerli bir hukuki sıfatı veya hakkı bulunmaması, 

c. Haksız kullanıcı gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir, 

d. İdarenin zarar etmesi şart değildir, 

e. Haksız kullanıcının kusuru aranmaz (Çelik 2006). 

 

3091 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 11. maddesi tecavüz ve müdahele 

kavramlarını tanımlamaktatır. Tecavüz, taşınmazı zorla veya zilyedinden habersiz 

olarak işgal etmek veya ele geçirmek veya taşınmazın aynında değişiklikler meydana 

getirmektir. Müdahale, zilyedin taşınmaz üzerindeki mutlak hakimiyetini kısmen veya 

tamamen ihlal etmektir. 

 

Kişilerin kamu taşınmazlarını işgal etmesi farklı şekillerde olabilir. Bunlardan bazıları 

aşağıdaki biçimde sıralanabilir:  

a. Kira süresi bitmesine rağmen, sözleşmeyi yenilemeden taşınmazın kullanımına 

devam etmek, 

b. Kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış veya tahsisli bir taşınmazı işgal 

etmek, 

c. Tarım yapmaya elverişli bir kamu arazini ekip biçmek,  

                                                 
14

 Danıştay 6. Dairesi, 19.12.1997 tarih, 1996/6082 Esas ve 1997/6009 Karar (Uyap Mevzuat 

8.0/içtihat/danıştay). 
15

 Danıştay 6. Dairesi, 18.11.1997 tarih, 2003/5026 Esas ve 1998/5588 Karar (Uyap Mevzuat 

8.0/içtihat/danıştay). 



36 

 

d. Kamuya ait olan bir arsaya bina veya tesis inşa etmek, 

e. Kıyılarda başkalarının denizden faydalanmasını engelleyecek şekilde izinsiz olarak 

sahilin bir kısmını kapatmak gibi. 

 

3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 13. maddesi ile Kanun kapsamında kalan alanlardaki 

uygulamaların kontrolü görevi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, 

dışında ise valiliklere verilmiş olup, ilgili bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklı 

tutulmuştur. 

 

Kıyılardaki ecrimisil bedellerinin tespit ve takdirlerinde idarelerin yaşamakta olduğu 

sıkıntıları önlemek amacıyla, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 

tahmin edilen bedelin tespiti başlıklı 12. maddesinin 4. fıkrasındaki düzenlemeye benzer 

biçimde, Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki turizm açısından önem arz eden kıyıya sınırı 

olan ilçeler başta olmak üzere, rantın yüksek olduğu alanlarda, ecrimisil bedelleri belli 

dönemler itibariyle düzenli olarak bakanlık merkezi denetim elemanlarına tespit 

ettirilerek, tespit edilecek değerlerin her yıl yeniden değerleme oranında arttırılması 

suretiyle idarelerin belirlenen bu değerler üzerinden takdir haklarını kullanmalarına 

imkân sağlanabilir. 

 

Hisseli taşınmazlarla ilgili ecrimisil işlemleri, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 

Yönetmeliğinin 71. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Hazinenin hisseli taşınmazın 

paydaşlarından ecrimisil isteyebilmesi, taşınmazdan faydalanmasına diğer hissedarların 

engel olduğunun ispatı ile mümkündür. Hisseli taşınmazın hissedar tarafından bizzat 

kullanılması veya kullanılmamakla birlikte, Hazine payını kendisinin kiralamaması 

veya taşınmazın kiraya verilmesine muvafakat etmemesi halinde hazinece hissedardan 

ecrimisil istenebilecektir. 

 

Kamulaştırmalarda, lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesinde tescil 

edilen taşınmazın boşaltılması İcra Memurundan istenir. İcra memuru taşınmazı on beş 

gün içinde boşaltmalarını içindekilere tebliğ eder, bu süre içinde boşaltılmazsa icraca 

boşaltılır. İtiraz ve şikâyet boşaltmayı durdurmaz ve mahkemece ihtiyati tedbir kararı 

verilemez.  Ayrıca ekili arazinin boşaltılması hasat sonuna bırakılır. Bunun mümkün 
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olmadığı hallerde, kamulaştırmayı yapan idare, mahkemece takdir edilecek ekin 

bedelini tazmin etmek suretiyle arazinin boşaltılmasını isteyebilir. 

 

4.10  Ecrimisil Alınamayacak Yerler  

 

Hazine taşınmazı ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerindeki 

gecekondulardan, 2981 Sayılı Kanunun 3290 Sayılı Kanun ile değişik 18. maddesinin 

(d) bendi hükmü karşısında, ecrimisil alınıp alınmayacağı hususunda uygulamadaki 

tereddütleri gidermek üzere 12.10.1986 tarih ve 134 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 

yayınlanmıştır. Tebliğdeki açıklamalara göre; 

 

1. Hazine taşınmazı ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde bulunan 

ve 2981 Sayılı Kanunda açıklanan şekilde mesken, kısmen işyeri ve konut ya da evvelce 

konut olarak kullanılıp sonra işyerine çevrilen gecekondu nedeniyle, hak sahibi 

hakkında ecrimisil tahakkuk ettirilmez ve bu kişiden ecrimisil alınmaz. 

2. Tahakkuk ettirilen ecrimisiller arsa bedeline dönüşür ve 2981 Sayılı Kanun 

kapsamındaki gecekondu için, hak sahibi hakkında tahakkuk ettirilen ecrimisil 

alacakları tahsil edilmez. 

3. 2981 Sayılı Kanun uyarınca yapılan tespit ve değerlendirme sonucuna göre, aynı 

Kanundan yararlanamayan gecekondu nedeniyle, sahibinden ecrimisil alacağı tahsil 

edilir. 

 

3402 Sayılı Kanunun 46. maddesinde, …Hazine adına tescil edilmiş taşınmazlardan 

iskân suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yerler (işlemleri tamamlanmamış olsa 

dahi) başka bir şart aranmaksızın, hak sahipleri adına tespit ve tescil olunur. Bu şekilde 

hak sahipleri adına tespit ve tescil işlemleri gerçekleşinceye kadarki süre içinde evvelce 

tahakkuk ettirilenler de dahil olmak üzere ecrimisil alınmaz, denilmektedir. Kanunun 

46. maddesinde belirtilen iki yıllık hak düşürücü süre 10.10.1989 tarihinde sona 

ermiştir. Bu durumda, daha önce kadastrosu yapılan yerlerde, bu maddeye dayanan 

talep veya dava hakkını kullanmayanlar ile gerekli başvuruda bulunmalarına karşın hak 

sahibi olmadıkları belirlenenler hakkında ecrimisil takibatında bulunulabilir (Esener 

2005). 
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Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün 132 nolu Genel Tebliğinde, tapulamaca veya 

kadastroca evveliyat itibariyle bir kayda istinat etmeden Hazine adına tespit edilen, 

ancak itiraz nedeniyle tescili kesinleşmeyip mülkiyeti ihtilaflı bulunan taşınmazların 

şagillerinden (haksız kullanıcıdan) davanın kesinleştiği tarihe kadar ecrimisil 

alınmaması gerekir, denilmektedir. 

 

4071 Sayılı 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz 

Mallardan Bazılarının Zilyetlerine Devri Hakkında Kanunun “Ecrimisil” başlıklı 10. 

maddesinde, kanundan yararlanmak amacıyla başvuruda bulunanlardan, taşınmazın 

bedelini ödemeleri şartıyla, ayrıca ecrimisil alınmayacağı, tahsil edilenlerin geri 

verilmeyeceği ve henüz ödenmeyenlerin ise tahsil edilmeyeceği belirtilmiştir. 

 

313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, 10. maddede geçen “... taşınmazın 

bedelini ödemeleri şartıyla ...” ifadesi, taşınmaz bedelinin tamamının peşin ödenmesi 

durumunu anlattığından, bedelin tamamı peşin ödendiği takdirde, aynı madde uyarınca 

kişilerden ecrimisil alınmayacak, tahsil edilmiş olanlar ise iade edilmeyecektir. 

 

6831 Sayılı Kanunun 2. maddesinin (B) bendine 1987 yılında eklenen fıkra ile orman 

sınırları dışına çıkarılmış taşınmazlara tasarruf eden kişilerin tamamından ecrimisil 

alınıp alınmayacağı hususunda oluşan tereddüt, yargı kararlarıyla çözüme 

kavuşturulmuştur. 6831 ve 2924 Sayılı Kanunlar kapsamındaki taşınmaza tasarruf eden 

kişi;  

 Hak sahibi ise, bu kişiden ecrimisil istenmez,  

 Hak sahibi olarak belirleninceye kadar, hakkında ecrimisil takibatında bulunulur,  

 Hak sahibi değil ya da hak sahibi olmasına karşın, hak sahibi olmadığı başka bir 

taşınmaza da tasarruf ediyorsa, hakkında ecrimisil işlemi yapılır (Gülmüş 2008). 

 

Kendisine lojman tahsis edilen kişiler için de; görev yaptığı kurum tarafından kendisine 

kamu konutu (lojman) tahsis edilen, ancak Kamu Konutları Kanunu ile Yönetmeliği 

uyarınca konutta oturma süresi sona erdiği halde, konutu tahliye etmeyerek konutta 
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oturmaya devam eden kişiden ecrimisil talep edilmesi mümkün değildir
16

. Zira bu 

kişiler hakkında 242 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre işlem yapılması 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Danıştay 6. Dairesi, 09.12.1998 tarih, 1997/7017 Esas ve 1998/6149 Karar (Uyap Mevzuat 

8.0/içtihat/danıştay). 
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5. KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ TAġINMAZ YÖNETĠMĠ VE 

ECRĠMĠSĠL UYGULAMASI  

Yerel yönetimler içinde ecrimisil uygulaması özellikle belediyeler yönünden önem 

taşımaktadır. Belediye uygulamalarına rehberlik etmek bakımından öncelikle Hazine 

taşınmazlarında ecrimisil uygulamaları hakkında kısa değerlenme yapılmış ve daha 

sonra belediye uygulamalarına ilişkin kapsamlı analiz ve değerlendirme yapılmıştır:    

5.1 Hazine TaĢınmazlarında Ecrimisil Uygulaması ve Sorunları  

Maliye Bakanlığı’nın ana hizmet birimi olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce Hazine 

mallarının yönetimi işlemleri yürütülmektedir. 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ve diğer düzenlemeler kapsamında devlete ait malları yönetme, kamu malları ile kamu 

kurum ve kuruluşlarının taşınmazları konusundaki yönetim esaslarını belirleme ve 

bunlara ilişkin diğer işlemleri yapma görevi Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne 

bırakılmıştır.  

 

Ecrimisil bedeli belirlenmesinde, 336 Sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan 312 sayılı 

Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline 

bakılmaksızın idarenin bu taşınmazdan işgalden önceki hâliyle elde edebileceği 

muhtemel gelir esas alınmakta idi. İşgalden önceki haliyle fiziki ve hukuki açıdan 

tamamen benzer nitelikte olan iki taşınmazın farklı şekillerde kullanıma konu edilerek 

işgal edilmiş olması durumunda her iki taşınmazdan farklı tutarlarda ecrimisil 

alınamıyordu. Bu duruma en iyi örnek, aynı imar adasında yan yana bulunan ve imar 

planında konut alanına ayrılmış aynı yüzölçümlü iki Hazine parselinden biri market, 

diğeri ise tarla olarak fuzuli şagillerce işgal edilmesi durumunda bu işgallerinden dolayı 

bu taşınmazdan her iki işgalciye de aynı miktarda ecrimisil takdir edilmekte idi. 

Böylelikle en son yapılan düzenleme ile bu haksız uygulamanın önüne geçilerek 

işgalcinin elde ettiği gelire göre ecrimisil belirlenebilme imkânı getirilmiştir. 

 

Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek; imar 

durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi (tarım arazilerinde), altyapı hizmetlerinden 

yararlanıp yararlanmadığı, konumu, taşınmazın kullanım şekli ve işgalden dolayı gelir 

elde edilip edilmediği gibi her türlü ölçütler dikkate alınır. 
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Ecrimisilin tespitinde ayrıca, aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar 

için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı 

kararları, ilgisine göre belediye, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Borsa gibi 

kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile 

taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur. Ecrimisil tespit 

ve takdirinde göz önünde bulundurulacak bilgiler, gerektiğinde köy, mahalle, cadde ve 

sokak itibariyle sorulabilir. Kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni 

verilen taşınmazlarda sözleşmenin bitiminden sonra kullanımın devam etmesi hâlinde, 

varsa sözleşme veya resmî senetteki hükme göre işlem yapılır. Aksi takdirde işgalciler 

hakkında ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır. 

 

Hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi 

hâlinde, tespit tarihinden itibaren 15 gün içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak 

bedel tespit komisyonunca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere, 

tarımsal amaçlı kullanımlar ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında gelir getirici 

unsur taşımayan kullanımlar için taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin 

yüzde bir buçuğundan, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve planlı alanlarda 

tarım dışı kullanımlar için ise taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde 

üçünden az olmamak üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir. 

 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında veya köy sınırları içinde olan ve tarımsal 

amaçla kullanılmakta iken, belediye sınırlarının genişlemesi sonucunda belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde kalan ve/veya imar planına tabi tutulan taşınmazların 

tarımsal amaçlı kullanımından dolayı ecrimisil tespit ve takdirinde, tarımsal kullanım 

dikkate alınır. Ancak, bu taşınmazların ecrimisil bedeli, taşınmazın sınırları içerisinde 

bulunduğu ilçede taban, kıraç ve sulu arazi için belirlenen emlak vergisine esas asgari 

arazi metrekare birim bedellerinin yüzde bir buçuğundan az olamaz. 

 

Emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri belirlenmemiş olan devletin hüküm 

ve tasarrufu altında olan yerler için ecrimisil tespit ve takdirinde, birim değeri belirlenen 

en yakın emsal taşınmazın emlak vergisine esas metre kare birim değeri dikkate alınır. 

313 Sayılı Tebliği göre, tahmin edilen bedel, yönetmelikte belirtilen esaslar 
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çerçevesinde tespit edilir. Bu bedelin tespitinde ayrıca, taşınmaz üzerinde Hazineye ait 

bina bulunması durumunda bina değerinin, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 

uygulanmasında esas alınan bina inşaat metrekare maliyet bedelleri dikkate alınır. 

 

Uygulama imar planı yapılmayan ancak nazım imar planı içinde bulunan taşınmazların, 

ilgili belediyelerin yerleşim alanının devamında yer alması, altyapı hizmetlerinden 

henüz yararlanmıyor olsa dahi imara açılabilecek ve bunlardan yararlanabilecek 

konumda bulunması, belediyenin nüfus ve yapılaşma yoğunluğundaki artış itibariyle 

uygulama imar planının düzenlenebileceği aşamaya gelinmiş olması değerleme 

sırasında dikkate alınır. 

 

Taşınmazın bulunduğu bölgede, Hazine ve diğer kamu kurum veya kuruluşları 

tarafından gerçekleştirilen satış, kamulaştırma, satın alma ve kiralama işlemlerinde 

oluşan bedellerin dikkate alınması ve bunların “Satış İşlemine Esas Kıymet Takdir 

Karar Formu”nun (Ek-3) “Taşınmazın Değerini Etkileyebilecek Diğer Hususlar” 

bölümünde gösterilmesi gerekir. 

 

Taşınmazın imar durumu, bina ve inşaat sahası büyüklüğü, işyerlerine, meskûn yerlere 

yakınlığı ve ulaştırma durumu, belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, bitki 

örtüsü, toprak cinsi ve yapısı vb itibariyle en iyi kullanım alternatifleri göz önüne alınır. 

Belediye ve mücavir alan içinde her türlü ölçekli imar planında, yerleşik alan (meskûn 

alan) ile gelişme alanının tümünü kapsayan iskân sahasında kalan parsellenmemiş 

araziler yerleşik (meskûn) halde olup olmadığına bakılmaksızın cinsi arsa olarak 

tanımlanmaktadır.  

 

Belediye ve mücavir alan içinde bulunup da her türlü ölçekli imar planında iskân sahası 

olarak ayrılmamış olmakla beraber fiilen yerleşik (meskûn) alanda bulunan ve belediye 

hizmetlerinden en az ikisinden faydalanmakta olan (yol-ulaşım, su-yol, su-ulaşım, ulaşım-

temizlik, yol-temizlik vb) parsellenmemiş araziler de arsa olarak nitelendirilmektedir. 

 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup yukarıda belirtilen kapsamda 

kalmayan araziler ile bu sınırlar dışında bulunan arazi vasfındaki taşınmazlar zirai 
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faaliyete (Arazinin; hububat, sanayi ve yem bitkileri, baklagiller, sebze ve diğer tarla 

bitkileri ile bağ, bahçe, çay, meyve, kavak ve sair ağaç türlerinin yetiştirilmesinde 

kullanılması zirai faaliyet olarak nitelendirilecektir.) konu edilmeyerek başka bir amaçla 

(mesken, akaryakıt istasyonu, restoran, sanayi tesisi vb) kullanıldığının belirlenmesi 

durumunda arsa olarak değerlendirilmektedir. 

 

Mevcut durumunda vasfı arsa olarak belirtilmiş araziler, arsa olarak değerlendirilmesi 

gerektiğinden buna uygun asgari metrekare birim bedelinin belirlenmemiş olması 

durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 72. maddesine göre oluşturulacak takdir 

komisyonu vasıtasıyla asgari metrekare birim bedelinin belirlenmesi gerekir. Üzerinde bina 

bulunan Hazineye ait taşınmazın asgari metrekare birim bedelleri farklı olan iki veya 

daha fazla caddeye/sokağa cephesinin bulunması durumunda, inşaat ruhsatına esas 

inşaat istikamet rölevesindeki ön cephe durumu tespit edilerek ön cephenin bulunduğu 

cadde veya sokağa göre asgari metrekare birim bedeli dikkate alınır. 

 

Üzerinde bina bulunmayan taşınmazların ise ilgili belediyece imar planında aynı ada 

içerisindeki diğer parsellerin durumu dikkate alınarak belirlenecek ön cephenin 

bulunduğu cadde/sokağa göre asgari metrekare birim bedelinin belirlenmesi, taşınmazın 

bir tarafının cadde bir tarafının ise sokağa cephesinin bulunması durumunda ise cadde 

tarafı için belirlenen asgari metrekare birim bedelinin dikkate alınması gerekmektedir. 

 

5.2 Konya BüyükĢehir Belediyesi TaĢınmaz Yönetim ve Ecrimisil Uygulaması   

 

30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinden sonra uygulanacak olan 6360 Sayılı Kanun ile 

değişik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile mevcut belediye sınırları mülki 

sınır olacağından yönetim, planlama ve koordinasyon açısından en geniş ölçekte hizmet 

üretebilmek hedeflenmiştir. Bu açıdan bakıldığında belediyelerde taşınmaz yönetiminin 

kapsamı genişleyecek, farklı durum ve uygulamalar ortaya çıkabilecektir. 

 

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapılan hizmetlerin, tek merkezden yürütülmesi 

ile hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve koordinasyonun artırılması, daha az kaynakla, 

daha çok ve daha kaliteli hizmet verilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla 2013 yılına 
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kadar Konya Büyükşehir Belediyesi’nde taşınmaz yönetimi ile ilgili genel uygulama ve 

işlemler İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından görülmekte iken, 2013 yılında 

özellikle yeni yasal çerçevede ve ihtiyaca binaen Emlak ve Kamulaştırma Şube 

Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’ndan ayrılarak Emlak Yönetim Daire 

Başkanlığı olarak yeniden organize edilmiş ve taşınmaz yönetiminde faaliyete 

başlamıştır. 

 

Emlak Yönetim Daire Başkanlığı, özellikle yeni Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesi ile belirlenen program ve bütçe dahilinde eğitim, sağlık, konut, park 

ve yeşil alan, yol, sanayi ve ticaret sahalarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı 

hedeflemektedir. Merkezi idare ve diğer kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde, 

hizmet ve çalışmaların kalitesini, verimliliğini ve geleceğe yönelik işlevselliğini 

artırarak, kalıcı yöntemlerin kullanılmasını amaçlamaktadır. 

 

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Gelir Şube Müdürlüğü de kiraya verilecek 

veya satışı yapılacak olan taşınmazların ihale şartnamesinin hazırlanması, tahsilat, 

tahliye ve ecrimisil uygulamaları gibi işleri yürütmektedir. Konya Büyükşehir 

Belediyesi’nde taşınmaz yönetimini sevk ve idare eden birimlerden biri İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı ve bu Daire Başkanlığı’na bağlı çeşitli müdürlüklerdir. 

Daire Başkanlığı’na bağlı müdürlükler, görev ve sorumluluk alanları şöyle sıralanabilir: 

 

5.2.1 Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı  

 

5.2.1.1 Harita ġube Müdürlüğü  

 

Harita Şube Müdürlüğü 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 altyapılı 

arsaların üretilmesine katkı sağlamaktadır. Yapılacak yatırımlar için gerekli görülen 

kamulaştırma haritalarını hazırlayarak, kanunlarla belediyeye verilmiş görev ve 

hizmetlerin gerektirdiği yerler ile belediye mülkleri üzerinde 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun 15. ve 16. maddesine göre ifraz, tevhit ve ihdas haritalarını yapmaktadır. 
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5.2.1.2 Ġmar Planlama ġube Müdürlüğü  

 

İmar Planlama Şube Müdürlüğü büyükşehir mücavir alanı içindeki belediyelerin nazım 

plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak 

değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını mecliste onaya sunmakta 

ve ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemektedir. 

 

Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç 

park yerlerini tespit etmekte, işletmekte, işlettirmekte veya kiraya vermektedir. 

Müdürlük tarafından ayrıca kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları 

yürütmek üzere koruma, uygulama ve denetim büroları (KUDEB) kurulmuştur. Afet 

riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme 

ve yıkma işlemlerini de yürütmektedir. 

 

5.2.1.3 Kent Bilgi Sistemi ġube Müdürlüğü  

 

Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurarak, ilçe 

belediyeleri ruhsat birimleri, nüfus müdürlükleri ve diğer resmi kurumlar için gerekli 

olan taşınmaz bilgisinin temini ve güncelliğinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında 

takibini sağlamıştır. 

 

Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir saha içinde, Ulusal Adres Veri Tabanının 

güncellenmesini ve takibini yaparak, Konya mücavir saha içinde herhangi bir bina 

taşınmazının oluşumu ve bunun akabinde taşınmaza ait bağımsız bölümlerin Adres 

Kayıt Yönetmeliğine uygun bir şekilde kayıt ortamına geçirilmesinin ve güncelliğinin 

takibini sağlamaktadır. Ayrıca tapu ve kadastro bilgilerini temin ederek ve bu bilgileri 

CBS ortamında değerlendirerek analize tabi tutmaktadır. 

 

5.2.1.4 Tarihi Mekanlar Kentsel ĠyileĢtirme ġube Müdürlüğü  

 

Tarihi Mekanlar Kentsel İyileştirme Şube Müdürlüğü, kentin gelişimine uygun olarak 

eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmektedir. Kentsel iyileştirme 
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amacıyla konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar 

oluşturmaktadır. Deprem riskine karşı tedbirler alarak, kentin tarih ve kültürel dokusunu 

korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim proje uygulamalarını yürütmektedir. 

 

5.2.2 Emlak Yönetim Daire BaĢkanlığı  

 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nde taşınmaz yönetimini sevk ve idare eden birimlerden 

bir diğeri de Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı ve bu Daire Başkanlığı’na bağlı çeşitli 

müdürlüklerdir. Daire Başkanlığı’na bağlı müdürlükler, görev ve sorumluluk alanları 

aşağıda özet olarak sıralanmıştır: 

 

5.2.2.1 Emlak ve Uygulama ġube Müdürlüğü  

 

Emlak ve Uygulama Şube Müdürlüğü, belediyeye ait taşınmazların satılması, trampası, 

tahsisi veya üzerinde sınırlı ayni hak tesisi ile satın alınacak taşınmazlarla ilgili işlemleri 

yapmaktadır. 5018 Sayılı Kanun’da yer alan, kamu idareleri, kanunlarda belirtilen kamu 

hizmetlerini yerine getirebilmeleri için mülkiyetinde bulunan taşınmazları kendi 

aralarında bedelsiz olarak tahsis edebilir, ifadesi doğrultusunda kamu yararı dikkate 

alınarak ilgili kurumlardan taşınmazın karşılıklı olarak tahsis işlemlerini 

gerçekleştirmek. 

 

5.2.2.2 KamulaĢtırma ġube Müdürlüğü  

 

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü, Belediye Meclis Kararları ile karar altına alınan 

(Kentsel Dönüşüm Proje alanları hariç) park alanları, yeşil alanlar, yollar, kurum hizmet 

alanları ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda uygun görülecek diğer alanlarda, 

Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, İmar 

Kanunu, İmar Affı Kanunu ve diğer kanunlar ile yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat 

çerçevesinde kamulaştırma kararlarının alınması ve diğer plan ve programlarının 

yapılmasını sevk ve idare etmektedir. 
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Taşınmazlarla alakalı olarak kanunlar ve mevzuat çerçevesinde anlaşma ve sözleşmeler 

yapılmasını uzlaşma komisyonu nezdinde takibini sevk ve idare etmektedir. 

Mahkemelerce hazırlattırılan bilirkişilere ait raporların incelenerek cevapların 

hazırlatılması ve kamulaştırma ve tezyidi bedel alacaklarının tahakkuka bağlanarak 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na iletilmesi işlemlerini takip etmektedir. 

 

5.2.2.3 Kentsel DönüĢüm ġube Müdürlüğü  

 

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü, Belediye Meclis kararları ile karar altına alınan 

Kentsel Dönüşüm Proje alanlarının kamulaştırma kararlarının alınmasını sağlamakta ve 

kamulaştırılması gereken projelerin plan ve programlarını yapmaktadır. Kentsel 

Dönüşüm Proje alanlarındaki hak sahipleriyle belediye meclisinin belirlediği uygulama 

esasları doğrultusunda anlaşma ve sözleşmeleri yapmaktadır. 

 

5.2.2.4 TaĢınmazlar ġube Müdürlüğü  

 

Taşınmazlar Şube Müdürlüğü, mülkiyeti belediyeye ait olan kiradaki taşınmazların 

amacına uygun kullanıp kullanılmadığını takip etmekte, kiradaki taşınmazların kullanım 

esasında kanun dışı işgallere müsaade edilmemesini sağlamaktadır. Belediyeye ait 

taşınmazların işgalini önlemek üzere plan ve paftasına göre kontrolünü periyodik olarak 

yapmakta ve ilgili kurum ve birimlerle irtibata geçerek engelleyerek, gerekli tedbirleri 

almaktır. 

 

Davalı belediye taşınmazlarının keşfinde bulunmakta, işgalleri önlemekte, ecrimisile 

konu yerleri tespit etmektedir. Belediye mülkiyetindeki taşınmazların envanterinin 

güncellenmesi sağlayıp,  mahallinde periyodik arazi taraması ile tespit, ölçüm ve 

değerlendirme çalışmalarını yapmaktadır. 

 

5.2.3 Gelir ġube Müdürlüğü  

 

Gelir Şube Müdürlüğü, belediyeye ait taşınmazların 2886 Sayılı Kanun hükümlerine 

göre satışı ve kiraya verilmesi için gerekli ihale işlemlerini yapmakta ve belediyeye ait 
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taşınmazların yeniden değerleme oranı, TEFE ve ÜFE oranları kullanılarak taşınmazlara 

ait kira artışı konusunda encümene bilgi vermektedir. Kira süresi dolan taşınmazlar 

hakkında gerekli işlemleri yapıp, Gelir Müdürlüğüne intikal eden ecrimisil alacaklarını, 

6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil etmektedir. 

 

5.3  Konya BüyükĢehir Belediyesi’nin TaĢınmaz Varlığı  

 

Büyükşehir Belediyesinin görev alanı il sınırı olduğundan, ilin 38.257 kilometrekare ile 

ülkenin yüzölçümü yönünden en büyük ilidir. Bu yüzden Konya Büyükşehir 

Belediyesi’nin taşınmaz varlığı çeşitlilik göstermektedir. Halen belediyenin 

mülkiyetinde bulunan taşınmazların arsa ve yapı olarak sınıflandırılması aşağıda 

verilmiştir. Belediyenin mülkiyetinde bulunan 1.613 adet arsanın alanı 11.461.517,38 

m² ve idari bina ve hizmet yapılarının alanı ise 47.692,26 m² olarak tespit edilmiştir. 

Belediye sınırları içindeki toplam imar sahasının büyüklüğü dikkate alındığı zaman 

belediye mülkiyetindeki arsaların yüzölçümünün çok yüksek olmadığı açıkça ortaya 

çıkmaktadır (Çizelge 5.1). Benzer biçimde belediye mülkiyetinde olan bina, işyeri ve 

ticari yerlerin yüzölçümlerinin de oldukça düşük bulunduğu vurgulanmalıdır.     

 

Çizelge 5.1 Belediye taşınmazlarının türlerine göre sayısı ve alanları  

TAġINMAZ TÜRÜ Adet Alanı (m²) 

ARSA (m²) 1613 11.461.517,38 m² 

İDARİ BİNA ve HİZMET BİNALARI (Adet) 254 47.692,26 m² 

İŞYERİ VE TİCARİ YER(Adet) 565 21.373,40 m² 

 

Belediye mülkiyetinde bulunan ve gelir amaçlı olarak kullanılan taşınmazların 

yüzölçümü düşük olmakla birlikte özellikle halka açık park, yeşil alan ve rekreasyon 

tesisleri içinde bulunan muvakkat yapıları ile günübirlik kullanım alanlarının da 

kiralanması ve gelir elde edilmesinin mümkün olduğu açıktır. Diğer bir ifade ile 

yukarıdaki çizelge belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar yer aldığı halde 

belediyenin yönetiminde bulunan taşınmazların bulunmadığına dikkat edilmelidir.  

 

Belediye tarafından kiralama yoluyla işletilen taşınmaz sayısı 2009 yılında 1.095 adet 

iken, 2013 565 adete gerilemiştir. Kiralama yoluyla işletilen taşınmaz sayısının 
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azalmasının temel nedeni, taşınmaz satışları ve özellikle trampa yoluyla yapılan 

işlemlerdir. Aynı dönemde mevcut kiracının tahliye edilmesine ilişkin işlem sayısında 

önemli bir artışın olmadığı gözlenmektedir. Kira sözleşmesi yenilenen taşınmaz sayısı 

da kirada olan taşınmaz sayısı ile uyumludur (Çizelge 5.2). Birçok Avrupa ve ABD 

belediyesi taşınmaz yönetimi (kiralama, irtifak hakkı tesisi, yap-işlet-devret, restore et-

işlet-devret gibi) uygulamaları ile önemli ölçüde gelir elde ettikleri halde, gerek Konya 

Büyükşehir Belediyesi, gerekse diğer il ve ilçe belediyelerinin taşınmaz satışını 

öncelikle tercih etme nedenlerinin irdelenmesi gerekir.  

 

Çizelge 5.2 Son beş yıllık dönemde taşınmaz kira verileri özeti  

YILLAR 2009 2010 2011 2012 2013 

KİRADAKİ TAŞINMAZLAR (Adet) 1095 1095 555 570 565 

TAHLİYE OLMASI GEREKENLER (Adet) 54 125 40 80 82 

KİRA SÖZLEŞMESİ YENİLENENLER (Adet) 1041 970 515 490 483 

 

Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar 3402 Sayılı Kanunun 22/a md. gereğince 

yenilemenin tescili, bağış, bedelsiz kamuya terkte maliklerin hisselerinin kamu adına 

tescili, ifraz işlemi, imar, imarın iptali, ipka, kadastro parselinde birleştirme, kadastro 

davalı tespiti veya komisyonda itirazlı yerlerin tescili, kamu kurumlarının bedelsiz 

devri, kamulaştırma, kat mülkiyetinin terkini, kayıt dışı kalmış yerlerin tescili (ihya), 

kütük sayfalarının kapatılması işlemi, mülkiyet ve hisse oranlarının düzeltilmesi, satış, 

tashihen devir (kurumlar arası), tesis kadastrosu tesis kadastrosu, tevhit işlemi, trampa, 

yüz ölçümü değişikliği ile cins tahsihi ve belirtmenin tesisi gibi edinme şekilleri ve 

bunların toplam alanı 11.530.583,04 m² olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5.2). Yeni 

Büyükşehir Kanunu ile bu rakamın daha da artacağı öngörülmektedir. 
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Çizelge 5.3 Taşınmazların edinme şekli, alanı ve türü bakımından durumu 

EDĠNME ġEKLĠ ALANI (m²) TÜRÜ 

3402 S.Y.nın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili 77.034,12 ARSA 

4706 S.Y. Kapsamında 12.642,77 ARSA 

Bağış 15.764,82 ARSA 

Bedelsiz Kamuya Terkte Maliklerin Hisselerinin Kamu Adına Tescili 9.738,97 ARSA 

Diğer Tahsisler 3.414,07 ARSA 

İfraz İşlemi (KM) 70.276,55 ARSA 

İfraz İşlemi (TSM) 3.950.192,86 ARSA 

İfrazen Taksim (KM) 362,00 ARSA 

İfrazen Taksim (TSM) 379.826,47 ARSA 

İhdas (TSM) 184.044,09 ARSA 

İmar (TSM) 2.531.079,00 ARSA 

İmarın İptali 39.390,07 ARSA 

İpka (Kalan) 584,87 ARSA 

Kadastro Parselinde Birleştirme 35.111,58 ARSA 

Kadastro Davalı Tespiti veya Komisyonda İtirazlı Yerlerin Tescili 7.794,10 ARSA 

Kamu Kurumlarının Bedelsiz Devri 225.095,67 ARSA 

Kamulaştırma 207.823,80 ARSA 

Kamulaştırmadan Vazgeçme 25.281,31 ARSA 

Kat Mülkiyetinin Terkini 589,00 ARSA 

Kayıt Dışı Kalmış Yerlerin Tescili (İhya) (TSM) 10.310,00 ARSA 

Kişi Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi(Hissede) 2.971,13 ARSA 

Kütük Sayfalarının Kapatılması İşlemi 846.088,84 ARSA 

Mahkeme Kararı ile Satış(şufa Gibi) 301,00 BİNA 

Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi 1.004.080,39 ARSA 

Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi 29.152,42 BİNA 

Paylaşma (Taksim) 10.886,08 ARSA 

Satış 133.656,90 ARSA 

Satış 5.273,16 BİNA 

Tashihen Devir (kurumlar arası) 3.465,50 ARSA 

Tesis Kadastrosu Tesis Kadastrosu 112.567,70 ARSA 

Tevhit İşlemi (TSM) 11.750,21 ARSA 

Trampa 991.961,60 ARSA 

Trampa 29.889,59 BİNA 

Trampa Suretiyle Kamulaştırma 2.428,78 ARSA 

Trampa Suretiyle Kamulaştırma 2.747,51 BİNA 

Trampa/Müşterek İşlemlerde Tescil 40.465,25 ARSA 

Trampa/Müşterek İşlemlerde Tescil 1.071,26 BİNA 

Tüzel Kişiliklerin Ünvan Değişikliği 2.869,96 ARSA 

Yüz Ölçümü Değişikliği İle Cins Tahsihi Ve Belirtmenin Tesisi. 511.968,92 ARSA 

Yüz Ölçümü Değişikliği İle Cins Tahsihi Ve Belirtmenin Tesisi. 630,72 BİNA 

Genel Toplam 11.530.583,04   
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5.4  Konya BüyükĢehir Belediyesi’nde Ecrimisil Uygulaması 

 

Belediye taşınmazlarına ait haksız işgallerin tespiti ve ecrimisilin hesaplanması Emlak 

Yönetimi Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Daire 

Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu birimler belediyeye ait 

taşınmazlar üzerindeki işgal olaylarını izlemek, tespit etmek, tahliye ve ecrimisil 

işlemlerini gerçekleştirmek ve bu konuda encümene bilgi vermekle görevlidirler. 

 

5.4.1 Bedel tespit iĢlemleri  

 

2886 Sayılı Kanunun 74. maddesine dayanarak, ecrimisile konu olabilecek nitelikteki 

işgal edilen yerlerin öncelikle tespiti yapılmakta ve fuzuli işgalin devamı engellenerek, 

taşınmazlar denetim ve yönetim altına alınmaktadır. Taşınmazın yerinde yapılan 

tespitte; işgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgal edilen veya kullanılan yüzölçümü, 

işgalcileri, kullanım amacı, ecrimisil takdirinde faydalanılabilecek diğer bilgiler 

toplanır. Bütün bu bilgileri içeren “Taşınmaz Tespit Tutanağı” düzenlenir. Belediye 

taşınmazlarının işgale uğradığının tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinden itibaren 15 

gün içinde “Taşınmaz Tespit Tutanağı”na dayanılarak ecrimisil bedeli idarece tespit 

edilir. 

 

Ecrimisil bedelinin tespiti için 2886 Sayılı Kanunun 9. maddesinde belirtilen belediye, 

ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulması 

yapılır. Kanunu’nun 13. maddesi gereğince ise bedeli tespit edecek yetkili makam 

olarak, ita amirleri, ilgili idarenin memurlarından birinin başkanlığında idareden, yapım 

işlerinde işin uzmanı olmak şartıyla en az bir kişi ve muhasebe memurunun katılmasıyla 

kurulacak komisyon görevlendirilir. Bu komisyon satış bedeli, kira bedeli, ecrimisil 

bedeli gibi bedel tespitleri görevini üstlenir. 

 

Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, imar durumu, konumu, niteliği, yüzölçümü, altyapı 

hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, taşınmazın işgalden önceki haliyle 

kullanılması halinde getirebileceği gelir, gibi her türlü objektif ölçüler, aynı yer ve 

mevkide bulunan emsal nitelikteki taşınmazların kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa 
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bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları gibi edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini 

etkileyecek tüm unsurlar göz önüne alınarak emsal değer tespit edilir. 

 

Konya Büyükşehir Belediyesi kira/ecrimisil tespit komisyonu tarafından yapılmış 

ecrimisil uygulamasından biri örnek olay olarak irdelenmiştir. Konya İli Karatay İlçesi 

Aziziye Mahallesi Mevlana Çarşısında belediye mülkiyetindeki bir işyerini depo olarak 

kullanan kiracı A.L. sözleşme süresi 31.05.2008 tarihinde dolduğu halde 5 yıl, 7 ay 

boyunca sözleşmesini yenilemeyerek bu taşınmazı işgal etmiştir. Bu nedenle çevredeki 

diğer işyerlerinin emsal kira bedelleri dikkate alınarak 2009 yılından 2013 yılı sonuna 

kadar 5 yıllık ecrimisil bedelinin saptanması ve tahsili gerekmektedir.  

 

Aşağıda taşınmaz ile ilgili bilgiler, emsal kira değerleri, geriye dönük 5 yıllık ecrimisil 

bedeli ile ecrimisil bedelinde yapılan indirimler yer almaktadır. Aziziye Mahallesi’ndeki 

75 m
2
 brüt alanlı taşınmaz geçen 5 yıl boyunca fuzuli şagil tarafından kullanılmakta 

olup, taşınmazın bulunduğu yerin turizmin ve ticaret yoğunluğu bakımından oldukça 

avantajlı olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 5.4) . 

  

Çizelge 5.4 Ecrimisil tespiti yapılan taşınmazın özellikleri  

Mahallesi Aziziye Mahallesi 

TaĢınmazın Alanı 75 m² 

Ecrimisil Süresi 5 yıl 

TaĢınmazın Özelliği Turizmin ve ticaretin yoğun olarak yapıldığı bir yerdedir. 

 

Ecrimisil bedelinin tespit ve takdirinde komisyon tarafından konu taşınmazların kira 

araştırması yapılmış ve piyasa kirası üzerinden işlem yapılmıştır. İşgal altındaki 

taşınmazlara benzer 5 adet emsal (depo) seçilmiş olup, emsallerin sözleşme tarihinde 

(2009) ortalama birim kira bedeli yaklaşık 181 TL/m
2
 olarak tespit edilmiştir (2009 yılı 

ortalama depo yıllık kira bedeli; 904 / 5 = 180,80 TL/m²). Belediye uygulamasında 

emsaller ile konu taşınmazın bulundukları kat ve yön ile kira parası ve özellikle 

taşınmazın konumuna bağlı olarak satış ve gelir potansiyeli yönünden kira parasının 

düzeltilmesinin yapılmadan ortalama kira üzerinden ecrimisil tespiti yoluna gidildiği 

açıktır (Çizelge 5.5).  
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Çizelge 5.5 Ecrimisil uygulamasında emsal kira değerleri 

Kiracı 
Kira SözleĢme 

Tarihi 
Kat 

Yüzölçümü 

(m²) 

Aylık 

kira(TL) 
Yıllık kira(TL) 

Yıllık 

kira(TL/m²) 

Emsal 1  01.01.2009 3.kat 50 900 10.800 216 

Emsal 2 01.02.2009 3.kat 50 850 10.200 204 

Emsal 3 01.01.2009 3.kat 50 750 9.000 180 

Emsal 4 01.03.2009 4.kat 75 1.000 12.000 160 

Emsal 5 01.01.2009 4.kat 75 900 10.800 144 

Toplam 904 

 

Burada ecrimisil bedeli olarak emsal kira bedeli kadar ceza niteliğinde gelirden belli bir 

pay alınarak bir kira düzeltmesi uygulaması yapılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde 

ecrimisil kira olarak algılanmakta ve işgalciye bu konu da bir teşvik yolu açılmaktadır. 

 

Toplam ecrimisil bedelinin tespit ve takdirinde işgal altındaki taşınmazın (depo) geriye 

dönük 5 yıllık birim ecrimisil bedeli yaklaşık 1.054 TL/m
2
 olarak tespit edilmiş ve 

toplam ecrimisil bedelinin de yaklaşık 79.008 TL olarak tespit edilmiştir (2013 yılı sonu 

verilerine göre ortalama toplam ecrimisil bedeli; 1053,45 TL/ m² x 75 m² = 79.008,75 

TL) (Çizelge 5.6). Konu taşınmazın ortalama toplam ecrimisil tespiti yoluna gidilirken 

TÜFE oranından yararlanılması olması gereken ecrimisil bedelini yansıtmamaktadır. En 

azından YDO kullanılarak gerçeğe yakın bir ecrimisil bedeli ortaya çıkabilir. 

 

Çizelge 5.6 Ecrimisil uygulamasında geriye dönük 5 yıllık ecrimisil bedeli 

Yıllar 

 
ĠĢyeri 

Türü 

Yüzölçümü 

(m²) 

Yıllık 

ecrimisil 

TÜFE artıĢ 

katsayısı 

Hesaplanan yıllık 

ecrimisil (TL/m²) 

01.01.2009-

31.12.2009 
DEPO 75 m²   180,80 

01.01.2010-

31.12.2010 
DEPO 75 m² 180,80 1,0640 192,37 

01.01.2011-

31.12.2011 
DEPO 75 m² 192,37 1,1045 212,47 

01.01.2012-

31.12.2012 
DEPO 75 m² 212,47 1,0616 225,56 

01.01.2013-

31.12.2013 
DEPO 75 m² 225,56 1,0740 242,25 

Toplam 
1053,45 

Toplam Ecrimisil Bedeli: 1053,45 TL/ m² x 75 m² = 79.008,75 TL 
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Toplam ecrimisil bedelinin tespit ve takdirinde ecrimisil bedelinde yapılan indirimler 

saptanırken itiraz edilmemesi durumunda % 20, peşin ödenmesi durumunda % 15 

indirim uygulanarak toplam ecrimisil bedelinin yapılan indirimlerden sonra yaklaşık 

54.000 TL olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 5.7). 

 

Çizelge 5.7 Ecrimisil uygulamasında ecrimisil bedelinde yapılan indirimler 

İtiraz edilmemesi durumunda % 20 indirimli 

ecrimisil 

79.008,75 - (79.008,75 x 0,20) = 

63.207,00 TL 

Peşin ödenmesi durumunda % 15 indirimli ecrimisil 
63.207,00 – (63.207,00 x 0,15) = 

53.726,00 TL 

Toplam ödenmesi gereken ecrimisil 53.726,00 TL. 

 

Belediye kira/ecrimisil tespit komisyonu uygulamasına ait bir örnekte; Konya İli 

Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Belediyeye ait bir işyerini market olarak 

çalıştıran kiracı F.D. sözleşme süresi 31.10.2006 tarihinde dolduğu halde 6 yıl, 2 ay 

boyunca sözleşmesini yenilemeyerek kullanmakta olduğu belediyeye ait taşınmazı işgal 

etmiştir. Bu nedenle çevredeki diğer işyerlerinin emsal kira bedelleri dikkate alınarak 

2009 yılından 2013 yılı sonuna kadar 5 yıllık ecrimisil bedelinin hesaplanması ve tahsili 

gerekmektedir. 

 

Aşağıda taşınmaz ile ilgili bilgiler, emsal kira değerleri, geriye dönük 5 yıllık ecrimisil 

bedeli ile ecrimisil bedelinde yapılan indirimler yer almaktadır. Bosna Hersek 

Mahallesi’ndeki 50 m
2
 brüt alanlı taşınmaz geçen 5 yıl boyunca fuzuli şagil tarafından 

kullanılmakta olup, taşınmazın okulların açık olduğu dönemde öğrencilerin yoğun 

olarak alışveriş yaptığı bir yerde bulunduğu ve çok avantajlı konuma sahip olduğu tespit 

edilmiştir (Çizelge 5.8) . 

 

Çizelge 5.8 Ecrimisil tespiti yapılan taşınmazın özellikleri 

Mahallesi Bosna Hersek Mahallesi 

TaĢınmazın Alanı 50 m² 

Ecrimisil Süresi 5 yıl 

TaĢınmazın Özelliği Okulların açık olduğu dönemde öğrencilerin yoğun olarak 

alışveriş yaptığı bir yerdedir. 
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Ecrimisil bedelinin tespit ve takdirinde komisyon tarafından konu taşınmazların kira 

araştırması yapılmış ve piyasa kirası üzerinden işlem yapılmıştır. İşgal altındaki 

taşınmazlara benzer 5 adet emsal seçilmiş olup, emsallerin sözleşme tarihinde (2009) 

ortalama birim kira bedeli yaklaşık 252 TL/m
2
 olarak tespit edilmiştir (2009 yılı 

ortalama depo yıllık kira bedeli; 1.260,10 / 5 = 252,00 TL/m²). Belediye uygulamasında 

emsaller ile konu taşınmazın bulundukları kat ve yön ile kira parası ve özellikle 

taşınmazın konumuna bağlı olarak satış ve gelir potansiyeli yönünden kira parasının 

düzeltilmesinin yapılmadan ortalama kira üzerinden ecrimisil tespiti yoluna gidildiği 

açıktır (Çizelge 5.9).  

 

Çizelge 5.9 Ecrimisil uygulamasında emsal kira değerleri 

Kiracı 

Kira 

SözleĢme 

Tarihi 

ĠĢyeri Türü 
Yüzölçümü 

(m²) 

Aylık kira 

(TL) 

Yıllık kira 

(TL) 

Yıllık kira 

(TL/m²) 

Emsal 1 01.01.2009 

Giyim 

Mağazası 30 710,00 8.520,00 

 

284,00 

Emsal 2 01.01.2009 

Ekmek 

Fırını 40 775,00 9.300,00 

232,50 

Emsal 3 01.02.2009 Şarküteri 50 1.125,00 13.500,00 270,00 

Emsal 4 01.01.2009 Kırtasiye 40 850,00 10.200,00 225,00 

Emsal 5 01.03.2009 Market 70 1.450,00 17.400,00 248,60 

Toplam 1.260,10 

 

Toplam ecrimisil bedelinin tespit ve takdirinde işgal altındaki taşınmazın geriye dönük 

5 yıllık birim ecrimisil bedeli yaklaşık 1.468 TL/m
2
 olarak tespit edilmiş ve toplam 

ecrimisil bedelinin de yaklaşık 73.417 TL olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5.10).  

 

Çizelge 5.10 Ecrimisil uygulamasında geriye dönük 5 yıllık ecrimisil bedeli 

Yıllar 
Yüzölçümü 

(m²) 

Yıllık 

ecrimisil 

TÜFE artıĢ 

katsayısı 

Hesaplanan yıllık ecrimisil 

(TL/ m²) 

01.01.2009-

31.12.2009 

50 m²   252,00 

01.01.2010-

31.12.2010 

50 m² 252,00 1,0640 268,13 

01.01.2011-

31.12.2011 

50 m² 268,13 1,1045 296,15 

01.01.2012-

31.12.2012 

50 m² 296,15 1,0616 314,40 

01.01.2013-

31.12.2013 

50 m² 314,40 1,0740 337,67 

Toplam 1.468,35 

Toplam Ecrimisil Bedeli: 1.468,35 TL/ m² x 50 m² = 73.417,50 TL 
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Toplam ecrimisil bedelinin tespit ve takdirinde ecrimisil bedelinde yapılan indirimler 

saptanırken itiraz edilmemesi durumunda % 20, peşin ödenmesi durumunda % 15 

indirim uygulanarak toplam ecrimisil bedelinin yapılan indirimlerden sonra yaklaşık 

50.000 TL olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 5.11). 

 

Çizelge 5.11 Örnek ecrimisil uygulamasında ecrimisil bedelinde yapılan indirimler 

İtiraz edilmemesi durumunda % 20 

indirimli ecrimisil 

73.417,50 - (73.417,50 x 0,20) = 58.734,00 TL 

Peşin ödenmesi durumunda % 15 

indirimli ecrimisil 

58.734,00 – (58.734,00 x 0,15) = 49.924,00 TL 

Toplam ödenmesi gereken ecrimisil 49.924,00 TL 

 

Bu bölgede bulunan bir taşınmazın kirası saptanırken kira piyasasına göre bir 

karşılaştırma daha yapılmıştır. Bosna Hersek Mahallesinde belediye işyerleri ile aynı 

bölgedeki işyeri sahipleri, kiracıları ve emlakçılar ile anket yapılmış, aynı yer ve 

mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri araştırılmış, 

belediye kira ve ecrimisil bedelleri piyasa ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 

yönteminde, emsal olabilecek taşınmazlar ile kira bedeli tespit edilecek taşınmazın, aynı 

bölgede, imar planı ile aynı kullanım amacını ihtiva etmesi ve emsal taşınmazların son 

bir yıl içinde kiraya veya ecrimisile konu edilmesi koşullarını taşıyor olmasını 

gerektirdiği göz önünde bulundurulmuştur. Aşağıda piyasadaki kira bedellerinin 

karşılaştırması Çizelge 5.12’de yer almaktadır. 

 

Çizelge 5.12 Piyasadaki kira bedellerinin karşılaştırması 

EMSALLER Ġlçe-Mahalle 
ĠĢyeri 

Türü 

Yüzölçümü 

(m² ) 

Ödenen 

Aylık Kira 

Bedeli (TL) 

Ödenen 

Yıllık Kira 

Bedeli (TL) 

Yıllık Kira 

Bedeli 

(TL/m²) 

EMSAL 1 

Selçuklu-Bosna 

Hersek Mah. Kuaför 25 750,00 9.000,00 360,00 

EMSAL 2 

Selçuklu-Bosna 

Hersek Mah. Kasap 32 1.250,00 15.000,00 468,75 

EMSAL 3 

Selçuklu-Bosna 

Hersek Mah. Kozmetik 43 1.500,00 18.000,00 418,60 

EMSAL 4 

Selçuklu-Bosna 

Hersek Mah. Market 54 1.550,00 18.600,00 344,44 

EMSAL 5 

Selçuklu-Bosna 

Hersek Mah. 
Giyim 

Mağazası 45 800,00 9.600,00 213,33 

Toplam 1.805,12 
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Anket sonucunda işyeri ortalama metrekare kira bedelleri 2013 yılı fiyatları ile 361,00 

TL/m² olarak tespit edilmiştir (2013 yılı Ortalama işyeri yıllık kira bedeli; 904 / 5 = 

180,80 TL/m²). Belediye işyerlerinin de ortalama metrekare kira bedellerinin 2013 yılı 

itibariyle 337,67 TL/m² olarak tespit edilmesini göz önünde bulundurulursa, belediye ile 

piyasa kira bedelleri arasında fark olmakla birlikte çok fazla fiyat aralığı 

görülmemektedir. İnceleme sonuçlarına göre belediyeler, Milli Emlak Müdürlükleri, 

Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve diğer kurumların 

kendi oluşturdukları kira çarpanlarının ve piyasa kira çarpanlarının farklılık arz ettiği de 

gözlenmektedir. 

 

Tespit ve takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren 15 gün içinde “Ecrimisil 

İhbarnamesi” düzenlenerek fuzuli şagile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ 

edilmektedir. Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili 

idareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir. Düzeltme 

talepleri, talep tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bu amaçla oluşturulacak 

komisyonlarca karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde 

düzenlenecek “Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi” ile ilgilisine tebliğ edilir. 

 

Ecrimisil ihbarnamesinin tebliğ tarihinde ecrimisilin tahakkuku gerçekleştirilir. Bu 

durumda, ecrimisil alacağı ecrimisil ihbarnamesinin tebliği tarihinden itibaren 30 gün 

içinde ödenmesi gerekir. Bu 30 günlük sürenin son günü ecrimisil alacağının vade 

tarihidir. Ecrimisil ihbarnamesine karşı itiraz ve düzeltme yoluna gidilmesi halinde ise, 

ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliğ tarihinde tahakkuk gerçekleşmektedir. 

Ecrimisil alacağının, ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 

gün içinde ödenmesi gerekir. Bu 30 günlük sürenin son günü ecrimisil alacağının vade 

tarihidir. 

 

Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme 

İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde muhasebe birimlerine 

ödenir. Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi 

hâlinde ecrimisil, en az % 25’i peşin kalan kısmı ise idarenin uygun göreceği taksit 

zamanlarında ve en fazla bir yıl içinde taksitler hâlinde ödenebilir. Alacağın kalan 
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kısmına kanunî faiz uygulanır. Bu süre içerisinde ecrimisilin peşin ödenmesi halinde    

% 15 indirim, düzeltme talebinde bulunulmamış ise % 20 indirim uygulanır. 

 

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde rızaen ödenmeyen ecrimisil, Emlak Yönetim 

Daire Başkanlığı birimlerince 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil 

edilmek üzere Gelir Şube Müdürlüğünce ecrimisil alacaklarını, anılan Kanunun 

kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederek sonuçlarını ilgili birimlere 

bildirir. Vadesinde ödenmeyen ecrimisil alacakları için ayrıca vade tarihinden itibaren 

6183 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereği gecikme zammı alınır. Ay kesirlerine isabet 

eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir. 

 

Taksit şeklinde ödenen ecrimisilin taksitlerinden birinin ödenmemesi durumunda, kalan 

ecrimisil alacağının tamamı muaccel hâle gelir ve Ecrimisil İhbarnamesinin muhatabına 

tebliğ tarihini takip eden otuzuncu günün bitiminden itibaren gecikme zammı 

uygulanmak suretiyle Gelir Şube Müdürlüğünce tahsil edilir. Ayrıca, fuzuli şagiller 

tarafından dava açılmış olması (yürütmeyi durdurma kararı alınmadıkça), ecrimisilin 

takip ve tahsil edilmesi işlemini durdurmaz. 

 

Kira sözleşmesinin bitmesinden sonra sözleşme yenilenmelidir. 2886 Sayılı Kanunun 

75. maddesinin 3. fıkrasına göre, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin 

devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde 

ecrimisil alınır. Belediye, ihtiyaç duyduğu taşınmazın işgalinin devamına ecrimisil 

alarak müsaade etmez ve taşınmazın boşaltılmasına yönelik yasal işlemleri başlatır. 

İşgal edilen taşınmaz, en geç 15 gün içinde tahliye ettirilir ve idareye teslim edilir. 

 

5.4.2 Ecrimisil ile ilgili dava ve karar örnekleri  

 

Devlet mallarının işgalinde en çok rastlanan hiç kuşkusuz el atmalardır. El atmalar, 

taşınmaz üzerine bina ve benzeri tesisler inşa etme ve taşınmazın haksız bir şekilde 

işgali gibi fiili durumlarla ortaya çıkmaktadır. Bazen de kamu mallarının kişisel 

mülkiyete geçirilmesi gibi durumlarla karşılamaktadır.  
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Kamu mallarına girişilen haksız davranışlara karşı idari yönden bazı tedbirler alınmakta, 

fakat bu tedbirler her zaman geçerli ve etkili olmamaktadır. Bu nedenle yargı yoluna 

başvurmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu yargısal yollar, el atmanın önlenmesi 

davası, tapu iptal davası, yapı ve tesisler için yıkma veya sökme davası, zarar ve ziyan 

için tazminat davası, fuzuli işgal için ecrimisil davası ve açılan davalara karşı savunma 

yapma biçiminde ortaya çıkabilmektedir. 

 

Ecrimisil davalarında istenebilecek ecrimisil miktarının en azı kira parası, en çoğu da 

tam gelir kaybı kadar olabileceği hükmü sık tekrar edilmektedir
17

. İlke olarak, kira geliri 

üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın dava konusu ilk dönemde, mevcut 

haliyle serbest koşullarda getireceği kira parası rayice göre belirlenecektir. Daha sonraki 

dönemler için ise, ilk dönem için belirlenen miktara istatistik kurumunca belirlenen 

TEFE (ÜFE) artış oranı tamamı yansıtılarak bulunacak miktar ecrimisil bedeli 

olacaktır
18

. 

 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nce Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 03.05.2012 

tarih ve 2010/298 E. ve 2012/392 K. sayılı davada (belediye) vekili 21.05.2010 tarihli 

dava dilekçesinde özetle; mülkiyeti davalıya ait olan 4 parsel sayılı taşınmazın 

müvekkili belediyece 10.06.1997 tarihinde kamulaştırıldığını, bilahare 16.10.2001 

tarihinde kamulaştırma işleminden vazgeçildiğini, bu arada taşınmaz üzerine müvekkil 

tarafından tesis yapılması ve ödenen kamulaştırma bedelinin iade edilmemesi nedeni ile 

taşınmazın trampa yolu ile kamulaştırılmasına karar verildiği belirtmiştir. 

 

 01.10.2002 tarihli encümen kararı gereğince davalı ile 14.10.2002 tarihli ön protokol 

imzalanmış, 16.10.2002 tarihinde imzalanan ek protokol ile de davalıya verilmesi 

gereken Tellal Pazarı 12, 13, 17 ve 18 nolu işyeri ile Kapalı Gıda Pazarı 3, 4, 5, 36 ve 

37 nolu işyerlerinin davalıya teslim edilmiş, Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 

15.07.2003 tarihli karar ile ön protokolün iptaline karar verilmiş ve 12.07.2005 tarihli 

encümen kararı ile de davalının hissesinin 3194 Sayılı Kanunun imar uygulaması 

sonucu oluşan 25791 ada 1 parselden 596/5434 hisse olarak verilmesine ve ödenen 

kamulaştırma bedelinin geri alınmasına karar verilmiştir. 

                                                 
17

 3. Hukuk Dairesi, 15.02.2007 tarih, 1216/1951 Karar (Uyap Mevzuat 8.0/içtihat/danıştay). 
18

 3. Hukuk Dairesi, 26.12.2006 tarih, 18178/13786 Karar (Uyap Mevzuat 8.0/içtihat/danıştay). 
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Taraflar arasında imzalanan ek protokol iptal edilmesine rağmen mülkiyeti İdareye ait 

olan ve davalıya teslim edilen işyerlerinin davalı tarafından kullanılmaya devam 

edildiğini, davalının taşınmazlara müdahalesinin men’i, kamulaştırma bedelinin iadesi 

ve ecrimisil yönünden davaların açıldığı belirterek Yeni Tellal Pazarı 12, 13, 17 ve 18 

nolu işyerleri ile Kapalı Gıda Pazarı 3, 4, 5, 36 ve 37 nolu işyerleri için dava tarihinden 

geriye doğru 5 yıllık süre için ecrimisilin davalıdan tahsiline karar verilmesi talep ve 

dava edilmiştir. Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere dava kabul edilmiş ve bilirkişi 

raporunda belirlenen ecrimisil tutarının davacıya verilmesine karar verilmiştir. 

 

Bilirkişi tarafından yapılan tespit ve değerlendirmede öncelikle taşınmazın özellikleri ve 

kira parasının tespiti yapılmıştır. Karatay İlçesi, Sarı Yakup Mahallesi, 25791 ada, 3 

parsel iki katlı, karkas işyerleri olup, dava konusu dükkanlar ise 1/65 arsa paylı 3, 4, 5, 

36 ve 37 kapı numaralı dükkanlardan 3, 4 ve 5 bağımsız bölüm numaralı dükkanların 

her birinin zemindeki alanı 16,17 m², asma katla birlikte toplam alanı 32,34 m² olduğu, 

üç adet dükkanın ise zemindeki alanı 48,51 m² olup, asma katla birlikte toplam alanı 

97,02 m², 3, 4 ve 5 numaralı dükkanların halihazır durumu itibariyle ara bölmelerinin 

kaldırılarak tek dükkan olarak kullanılmakta olduğu, dükkanların üst katlarının ise 

kullanılmadığı, dükkan kiracısının da C.K. olduğu, her üç dükkanında döşeme 

kaplamaları seramik ve duvar yüzeyleri fayans kaplı, tavan yüzeyleri plastik badanalı, 

giriş kapıları ve camekanlar alüminyum doğrama ve düz camlı, her üç dükkan pasaj 

içine bakmakta ve dışarıya cephesinin bulunmadığı değerlendirilmiştir.  

 

Dava konusu 36 ve 37 kapı numaralı dükkanlarda aynı pasaj içerisinde olup dükkanların 

her birinin zemindeki alanı 16,17 m² , asma katla birlikte toplam alanı 32,34 m²’dir. İki 

adet dükkanın ise zemindeki alanı 48,51 m²  olup asma katla birlikte toplam alanı 64,68 

m²’dir. 36 ve 37 kapı numaralı dükkanların halihazır durumu itibariyle ara bölmelerinin 

kaldırılarak tek dükkan olarak kullanılmakta olduğu, dükkanların üst katlarının ise 

kullanılmamakta olduğu ve dükkan kiracısının da davalının oğlu O.E. olduğu ve piliç 

dükkanı olarak işletmekte olduğu belirlenmiştir. Her iki dükkanında döşeme 

kaplamaları mermer, duvar ve tavan yüzeyleri plastik badanalıdır. Giriş kapıları ve 

camekanlar alüminyum doğrama ve düz camlıdır. Her iki dükkan pasaj içine bakmakta 

olup, dışarıya cephesi bulunmamaktadır. 
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a. Yeni Tellal Pazarındaki 12, 13, 17 ve 18 kapı numaralı işyerleri: Dava konusu 

taşınmazlar Konya İli, Karatay İlçesi, Sarı Yakup Mahallesi, 25791 ada, 4 parsel iki 

katlı, karkas işyerleri olup, dava konusu dükkanlar ise 12, 13, 17 ve 18 kapı ve bağımsız 

numaralı dükkanlardır. Yeni Tellal Pazarı 1/65 arsa paylı 12, 13, 17 ve 18 bağımsız 

bölüm numaralı dükkanların her birinin zemindeki alanı 16,31 m² , asma kat alanı 8,16 

m² ve toplamda bir dükkanın toplam alanı 24,47 m²’dir. Ayrıca dükkanların giriş 

kısmında 3,30 x 3,00 = 9,90 m²  alanlı üstü kapalı giriş holü bulunmaktadır. 12, 13, 17 

ve 18 numaralı dükkanların tümünün döşeme kaplamaları mermer, duvar ve tavan 

yüzeyleri plastik badanalı, giriş kapıları ve camekanlar alüminyum doğrama ve düz 

camlıdır. Dava konusu 17 numaralı dükkanın halen boş olduğu, diğer dükkanların 

tümünün mobilya ve beyaz eşya üzerine spot mağazası olarak kullanılmakta olduğu 

görülmüştür. Dükkanların tümünün Yeni Tellal Pazarı iç avluya bakmakta olup, 

dışarıya cephesi bulunmamaktadır. 

 

12 ve 13 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, mobilya mağazası olarak kullanılmakta 

olup, dükkan kiracısının A.A. olduğu, 17 bağımsız bölüm numaralı dükkanın halen 

kullanılmamakta olduğu, 18 bağımsız bölüm numaralı dükkanın kiracısının N.A. olduğu 

ve halı, mobilya spot mağazası olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Gerek Kapalı Gıda 

Pazarı’ndaki dükkanların, gerek Yeni Tellal Pazarı’ndaki dükkanların ticaretin yoğun 

olduğu şehir merkezinde olup, Karatay Belediyesi’ne 50 metre, Eski Garaj Otobüs 

Terminali’ne bitişik, şehir merkezindeki Hükümet Konağı’na 700 metre, Yeni Larende 

Caddesi’ne 250 m mesafede bulunmaktadır. Dükkanlar oldukça iyi bir yerde ve iyi bir 

konumdadırlar. 

 

Dava konusu taşınmazların mevkii, konumu, imar durumu, niteliği ve niceliği, kullanım 

özellikleri, bulunduğu sosyal çevre, çevresindeki eski ve yeni yapılaşmalar, ulaşım 

durumu, şehir merkezine uzaklığı, bulunduğu semt ve semt içindeki yeri, dükkanların 

yoğun ticari saha içerisinde oluşları, çevre kira rayiç bedelleri ile piyasadaki alım satım 

rayiçleri ve günün iktisadi koşulları gibi bütün özellikleri ile değerlendirildiğinde, Yeni 

Tellal Pazarı’ndaki 12, 13, 17 ve 18 numaralı işyerleri ile Kapalı Gıda Pazarı’ndaki 3, 4, 

5, 36 ve 37 numaralı işyerleri için, Konya Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 

15.07.2003 ve 413 sayılı kararı ile ek protokolün iptal edilmiş olması nedeni ile 
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15.07.2003 tarihinden Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12.01.2007 tarihli 

2007/480 Esas ve 2010/67 karar sayılı ilamı ile 12.11.2007 tarihine kadar ecrimisil 

bedelinin fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile 15.000,00 TL’sinin davalıdan 

tahsili ile davacı idareye (belediyeye) verilmesine karar verildiği belirlenmiştir. 

 

Mahkemece açılan 2010/298 Esas sayılı dosyasında dava konusu edilen yerler için dava 

tarihi olan 21.05.2010 tarihinden geriye doğru 5 yıllık süre için ecrimisil bedelinin 

tespiti ve şimdilik 100.000,00 TL’nin yasal faizi ile tahsili talep edilmiş olmakla, 

21.05.2005 tarihinden 21.05.2010 tarihine kadar geçen süre için ecrimisil bedeli 

belirlenmiştir. Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/480 Esas sayılı dosyası ile 

18.12.2008 tarihinde verilen rapor ile belirlenen ecrimisil tutarlarına 01.01.2008 

tarihinden itibaren Yargıtay İçtihatları doğrultusunda TÜFE oranında zam yapılarak 

ecrimisil tutarları hesaplanmıştır. 

 

a. Toplam ecrimisil bedelinin tespit ve takdirinde işgal altındaki taşınmazlar (25791 ada 

ve 3 parselde kayıtlı Kapalı Gıda Pazarındaki 3, 4, 5, 36 ve 37 numaralı dükkanlar) için 

ecrimisil bedelinin tespitine yönelik emsal kira araştırması yapılmış olup, benzer 

taşınmazların 2005 yılında emsal kirası 200 TL/ay olarak bulunmuş ve toplam ecrimisil 

bedelinin de yaklaşık 68.000 TL olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5.13). 

 

Çizelge 5.13 Bilirkişi tarafından hesaplanan ecrimisil bedeli 

İşgal Dönemi İşgal Dönemi  Toplam Tutarı (TL) 

21.05.2005 – 31.12.2005 6 ay 10 gün x 5 dükkan x 200,00 TL/ay 6.333,30  

01.01.2006 – 31.12.2006 12 ay  x  5 dükkan  x 220,00 TL/ay 13.200,00 

01.01.2007 – 31.12.2007 12 ay  x  5 dükkan  x 240,00 TL/ay 14.400,00 

01.01.2008 – 31.12.2008  12 ay  x  5 dükkan  x 260,00 TL/ay 15.600,00  

01.01.2009 – 31.12.2009 12 ay  x  5 dükkan  x 282,00 TL/ay 16.920,00 

01.01.2010 – 21.05.2010 4 ay 20 gün x 5 dükkan x 300,00 TL/ay 7.000,00 

Toplam                                                                                              67.753,30 

 

b. Toplam ecrimisil bedelinin tespit ve takdirinde işgal altındaki taşınmazlar (25791 

ada, 4 parselde kayıtlı Yeni Tellal Pazarındaki 12, 13, 17 ve 18 numaralı dükkanlar) için 

ecrimisil bedelinin tespitine yönelik emsal kira araştırması yapılmış olup, benzer 
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taşınmazların 2005 yılında emsal kirası 130 TL/ay olarak bulunmuş ve toplam ecrimisil 

bedelinin de yaklaşık 42.000 TL olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5.14). 

 

Çizelge 5.14 Bilirkişi tarafından hesaplanan ecrimisil bedeli 

21.05.2005 – 31.12.2005 6 ay 10 gün x 5 dükkan x 130,00 TL/ay 3.293,32 TL 

01.01.2006 – 31.12.2006  12 ay  x  5 dükkan  x 150,00 TL/ay    7.200,00 TL 

01.01.2007 – 31.12.2007  12 ay  x  5 dükkan  x 175,00 TL/ay    8.400,00 TL 

01.01.2008 – 31.12.2008  12 ay  x  5 dükkan  x 190,00 TL/ay    9.120,00 TL 

01.01.2009 – 31.12.2009  12 ay  x  5 dükkan  x 210,00 TL/ay 10.080,00 TL 

01.01.2010 – 21.05.2010  4 ay 20 gün x 5 dükkan x 223,00 TL/ay 4.162,64 TL 

Toplam                                                                                               42.255,96 TL 

 

Sonuç olarak iki farklı mekandaki işgal altında bulunan dükkanların toplam ecrimisil 

bedelinin; 67.753,30 TL + 42.255,96 TL = 110.009,26 TL olması gerektiği tespit 

edilmiştir. Gerek komisyon, gerekse bilirkişilerce yapılan işlemde değerleme biliminin 

temel ilkelerinden olan paranın zaman değeri (bugünkü değer ve gelecek değer 

işlemleri) ihmal edilmiş olup, bunun yerine fiyat endeksleri ile güncelleme yapılması ile 

yetinilmiştir. Fiyat endeksi olarak ÜFE yerine TEFE seçilmiş olması, her iki endeksin 

bileşim dikkate alındığı zaman başka bir sorun noktası olarak kendini göstermektedir. 

Esasen merkezi idare, yerel yönetimlerce ecrimisil bedelinin tespit ve takdirine ilişkin 

iyi uygulama kılavuzuna gereksinim olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.   

 

Ecrimisil ile ilgili idare aleyhine açılan davalar genellikle, ecrimisil bedelinin yüksek 

tespit edildiği konusunda olup, davalar idari yargıda açılmaktadır.  Bu nedenle, 

komisyonlarca ecrimisil bedellerinin tespitinde hem kıyasen 2886 Sayılı Kanun ve 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri, hem de yargı kararları 

ve bilimsel esasların birlikte titizlikle uyulması gerekli görülmektedir. 

 

Özellikle belediye uygulamalarında ecrimisil davaları ile kamulaştırma davaları 

arasındaki bağlantının irdelenmesi gerekmektedir. Öncelikle idare tarafında 

kamulaştırılan taşınmaz, idare tarafından kamulaştırma amacına uygun işlemlere 

başlanmadan önce, gelir getirmeye elverişli olduğu takdirde, idare o yerden fiilen 

yararlanmaya başlamadan önce ya taşınmazın eski maliki tasarruf etmeye devam 

etmekte ya da kötü niyetle üçüncü kişinin taşınmaza el atması sorunu ile 
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karşılaşılmaktadır. Bu durumda belediyelerin eski malik veya üçüncü kişiden ecrimisil 

talep etmesi gerekir. Yol inşaatı için kamulaştırıldığı halde fiilen yol yapımı 

gerçekleşmemiş olan taşınmazı işgal eden eski malik, bu yer fiilen yol haline 

getirilinceye kadar kamulaştırma yapan kuruma işgal tazminatı ödemek zorunda 

olacaktır. 

 

Kamulaştırma parasının ödenme biçimi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre peşin 

ve taksitli ödeme biçiminde olabilecektir. Tam ve peşin olarak bedeli alamayan malikin 

istimlak edilen taşınmazdaki zilyetliğinin fuzuli olmaması ve para tam ve eksiksiz 

ödeninceye kadar doğal ve medeni semerelerden yararlanma hakkı malike ait olması 

gerektiği halde uygulamada malikten ecrimisil isteme durumu ile karşılaşılmaktadır. 

Eski malikten ecrimisil alınabilmesi için taşınmazın mülkiyetinin idare adına tescil 

olması ve eski malikin taşınmazı fiilen kullanımını sürdürmesi gerekir. Diğer bir ifade 

ile fuzuli işgal kamulaştırma bedelinin ödenmesinden ve taşınmazın terki için mal 

sahibine yapılması gerekli ihtardan başlamalıdır. İdare kamulaştırmadan önce taşınmaza 

el koymuş ise bu tarih ile kamulaştırma tarihi arasındaki devre için yalnız ecrimisil 

ödemektedir. Aynı süre için hem faiz hem de ecrimisil ödememektedir. 

 

Ecrimisil davalarında, ecrimisile dayanak Taşınmaza Ait Tespit ve Tahmin Edilen 

Bedel Hesap Tutanağı önemli bir savunma aracıdır. Bu tutanakta yer alan bilgilerin 

eksiksiz doldurulması gerekir. Tespit yapılırken bazı konulara dikkat edilmediğinden 

ecrimisil işlemlerine karşı idareye ve idari yargıya itirazda bulunulmaktadır. Yerine 

getirilmeyen konular genellikle, taşınmazın mahalline gidilmeden sadece bilirkişi 

beyanlarına dayanılarak tutanakların doldurulması veya tutanakta istenen bilgilerden 

tamamına yer verilmemesi sorunlara neden olmaktadır. Özellikle birçok tutanakta kira 

ve ecrisimil bedelinin tespiti ve takdirine ilişkin hiçbir veri olmaması nedeni ile 

belediye ve bilirkişi tespitleri arasında fahiş ölçüde farkın ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

 

Sonuç olarak ecrimisil tebligatı yapıldığında, fuzuli şagil olan kişiler, taşınmazı ya hiç 

kullanmadıklarını veya bir kısmını kullandıklarını ya da başkalarının kullandığını 

belirterek itiraz etmektedir. Bu tür sıkıntıların önlenmesi için tespiti yapılacak 

taşınmazın kesinlikle mahalline gidilerek keşif yapılmalı, bilgiler tam ve eksiksiz bir 
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şekilde tespit tutanağına aktarılmalı, taşınmazın kullanım biçimi, gelir potansiyeli ve 

emsal kira araştırması kapsamlı biçimde yapılmalı ve gerektiğinde idare için savunmaya 

esas raporlamanın altlığı teşkil edilmelidir. 

 

5.4.3 Ecrimisilin tahsil edilme süreci  

 

Belediye taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edildiği tarihten itibaren 15 

gün içinde “Taşınmaz Tespit Tutanağına” dayanılarak ecrimisil idarece tespit edilir. 

Tespit tarihinden itibaren 15 gün içinde ecrimisil takdir edilip, 15 gün içerisinde 

Ecrimisil İhbarnamesi ile tebliğ edilir. Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden 

itibaren 15 gün içinde “Ecrimisil İhbarnamesi” düzenlenerek fuzuli şagile tebliğ edilir. 

 

Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ilgili belediyeye 

dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir. Ecrimisil 

İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin 

ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde muhasebe birimlerine ödenmesi 

gerekmektedir. Süresinde ödenmeyen ecrimisil, belediye birimlerince 6183 Sayılı 

Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere 15 gün içinde Gelir 

Müdürlüğü’ne intikal ettirilir. Gelir Müdürlüğü ecrimisil alacaklarını anılan kanunun 

kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederler. 

 

Belediye tarafından muhatabına tebliğ edilen ecrimisil ihbarnamesinin, düzeltme 

talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 

30 (otuz) gün içinde ecrimisil borçlusunun yazılı olarak talep etmesi ve toplam 

ecrimisilin en az % 25’nin peşin olarak ödenmesi kaydıyla ecrimisil, en fazla bir yıl 

içinde taksitler hâlinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. 

Taksitlerden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda kalan ecrimisil alacağının 

tamamı muaccel hale gelmektedir. 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME  

 

Merkezi idare ve genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile yerel yönetimlerde 

ecrimisil uygulamalarının gerek hukuki boyutta, gerekse ekonomik ve sosyal yönlerine 

ilişkin çalışmaların oldukça yetersiz olduğu bilinmektedir. Uygulamada sık rastlanan bir 

durum olan kira ve ecrimisil uygulamalarına ilişkin yayınların olmaması, uygulama 

birliği sağlanmasına imkan vermemekte ve idari işlemlerin sorunlara yol açmasına altlık 

teşkil etmektedir. Hukuksal bakımdan boşluk bırakılmamış ve sistemli kurallar 

bütününden oluşan, bilimsel ve teknik açıdan genel kabul görmüş en iyi uygulama 

kılavuzuna ecrimisil uygulamalarında büyük ölçüde gereksinim bulunmaktadır.  

 

Farklı yasal düzenlemelerde ecrimisilin alınıp alınmayacağı konusunda hükümler 

bulunmasına rağmen, ecrimisil hakkında mevzuatta kapsamlı düzenlemelerin 

yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. Haksız bir şekilde kamu mallarının 

kullanılmasının, işgal edilmesinin gecekondu affı gibi çeşitli mevzuatlarla yasal statüye 

kavuşturulması ve bu malların işgalcilere devrinin kolay hale getirilmesi öğretide 

eleştirilmiş ve yapılan düzenlemelerin haksız kullanımları kısmen meşrulaştırdığı 

belirtilmiştir. Bununla beraber uygulamada idarenin kolayına geldiği için ve çeşitli 

kaygılarla bu tür kullanımlara ve işgallere göz yumduğu da bir gerçektir. 

 

Taşınmaz yönetimine ilişkin genel nitelikteki usul ve esasların bulunmaması, belirtilen 

koordinasyon sorununu destekleyen temel bir unsurdur. Özellikle büyükşehir ve ilçe 

belediyeleri ile Milli Emlak Müdürlüğü ve diğer idareler arasında mutlaka olması 

gereken birlikte davranma zorunluluğu sadece istisnai durumlarda yerine 

getirilebilmektedir. Bu durumda, taşınmazlara yönelik olumsuz fiiller artabilmekte ve 

taşınmazların gözetiminde pek çok güçlük ortaya çıkmaktadır. Taşınmazların yönetimi 

ile ilgili hususlarda ortaya çıkacak sorunların giderilmesi için, Maliye Bakanlığı Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü’nün ilgili idareler arasında koordinasyonu sağlayacak bir 

birim olarak değerlendirilmesinde yarar olabilir. 

 

Farklı ecrimisil uygulamaları için çeşitli komisyonlarca kıymet takdirleri yapılmaktadır. 

İnceleme sonuçlarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kurulan 
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komisyonlarca tespit edilen ecrimisil bedelleri çok düşük belirlenerek hem 

kamu/belediye zararı oluşmasına yol açılmakta, hem de işgale göz yumularak kamu 

taşınmazlarını ve özel olarak belediye taşınmazlarını işgal edenlerin ödüllendirilmesi 

söz konusu olmaktadır. Bu sebepten dolayı hukuksal açıdan objektif bedel (değer) tespit 

uygulamaları yürürlüğe girmelidir. Bu sorunun çözümü için öncelikle ecrimisil yerine 

sadece kira parası alacağının tahsil edilmesinden vazgeçilmeli, ecirimisil bedelinin 

tespit ve takdirinde kira parasına gelir payının eklenmesi sağlanmalı ve toplam ecrisimil 

bedelinden indirim yapılması yoluna gidilmemelidir.  

 

Karşılaştırma yönteminde, emsal olabilecek taşınmazlar ile kira bedeli tespit edilecek 

taşınmazın, aynı bölgede, imar planı ile aynı kullanım amacını ihtiva etmesi ve emsal 

taşınmazların son bir yıl içinde kiraya veya ecrimisile konu edilmesi koşullarını 

taşımasının gerektiği ve gerçek piyasa fiyatı ile arasında çok fazla fark olmaması 

gerektiği göz önünde bulundurulmuştur. Fakat araştırmalar sonucu belediyeler, Milli 

Emlak Müdürlükleri, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 

diğer kurumların kendi oluşturdukları kira çarpanlarının ve piyasa kira tespitleri ile 

kullanılan gelir/değer/kira çarpanlarının farklılık arz ettiği de gözlenmektedir. 

 

Belediyelerdeki ecrimisil uygulamalarında, sınırlayıcı veya belirleyici bir ölçüt 

olmadığından, yani ecrimisilin mahalli idarelerdeki uygulamasını anlatan bir mevzuat 

bulunmadığından, ecrimisil bedel tespiti, 2886 Sayılı Kanun ve bu kanunun 

uygulanmasını ihtiva eden Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik esas 

alınarak yapılmaya çalışılmaktadır. Ecrimisil bedel tespitlerinde, 2886 Sayılı Kanunun 

9. maddesinde, bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, Ticaret 

Odası, Sanayi Odası ve borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden işin özelliğine göre 

gerektiğinde görüş alınacağı belirtilmektedir. Ancak ticaret odası, sanayi odası, borsa 

gibi kuruluşlardan gelen raporlar yetersiz olduğundan belediyelerin Mali Hizmetler ve 

Emlak Müdürlükleri tarafından rayiç değer oluşturulmaktadır. 

 

Ecrimisil geçmişe dönük olarak ödenen veya talep edilen bir tazminat olup, tespitin 

yapıldığı andan itibaren tahliye suretiyle taşınmaz üzerindeki fiili durumun (işgal, 

tasarruf veya yararlanma) kaldırılması işleminin yerine getirilmesi gerekmektedir. 
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Ancak uygulamada yeni işgal edilen yerlerden de ecrimisil alınmadığı tespit edilmiştir. 

Yine işgal edilen taşınmazlarla ilgili 2886 Sayılı Kanunun 75. maddesine istinaden 

yapılması gereken tahliye işlemleri de gereğince yerine getirilmemektedir. Oysa işgal 

edilen yerden işgal ile ilgili ecrimisil alınıp, taşınmazın tahliyesi yöntemine 

başvurulmalıdır. Ecrimisil geçmişe yönelik bir tazminat olarak telakki edilip buna göre 

yasal işlem yapılması gerekirken, uygulamada bir kira tahsili yöntemine 

dönüştürülmüştür. 

 

İşgal olayını sadece ekonomik ve toplumsal gerekçelere dayalı nedenlerle açıklamak 

mümkün değildir. Bunlar önemli bir etken olmakla birlikte taşınmazlarla ilgili hukuki 

ve yönetimsel boşluklar, idareler arası koordinasyon eksikliği, taşınmazların envanter 

kayıtlarının yeterli olmayışı, gelir ve gider işlemlerine atfedilen değerin taşınmazlara 

verilmemesi ve taşınmazlarla ilgili hesap verme yükümlülüğünün gelişmemiş olması 

veya neredeyse istisnai durumlarda olması gibi nedenler, işgal olaylarının yaşanmasının 

önemli sebepleri olarak değerlendirilebilir. Bazen, ilgili idarenin tasarrufundaki 

taşınmazların kayıtlarının dahi olmadığı bir ortam, işgal olayının yaşanmasına önemli 

bir katkı sağlamaktadır. 

 

Belediye taşınmazlarına olan işgallerin caydırıcı olmasını sağlamak için ecrimisil 

bedelleri tespit edilirken yüksek hesaplanabilmektedir. Fakat taşınmaz üzerindeki 

işgalciler ecrimisil bedellerini ve diğer caydırıcı faktörleri dikkate almadan işgali 

sürdürmektedirler. Belediyeler ecrimisil uygulamasını devam ettirmekte olup, esasen 

yapılması gereken, bu durumun bir kamu taşınmazının idare yöntemi olarak 

kullanılmasının önüne geçilmesi olmalıdır. Taşınmazlar işgale uğramadan önce önlem 

alınmalı ve işgali halinde de ecrimisil uygulamasından sonra tahliye işlerinin yapılması 

gerekmektedir. 

 

Ecrimisil bedel tespitlerinin, öncelikle bu konuda uzmanlaşmış, akademik ve bilimsel 

çalışma yapmış uzmanlarca yapılması gerekmektedir. Belediyelerde taşınmazların 

ecrimisil bedel tespitini yapan görevliler, bu konuda eğitilmeli ve taşınmaz değerleme 

kurallarını dikkate alarak, bilimsel kıstaslara dayanan bedel tespiti yapmaları konusunda 

kanun ve yönetmelikler yürürlüğe girmelidir. Özellikle 30 Mart 2014 seçimleriyle yeni 
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oluşan büyükşehir belediyelerinde olsun ve diğer belediyelerde olsun genel olarak 

değerleme hizmeti yapan komisyonların ve birimlerin yetişmiş personel kapasitesinin 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu yönüyle komisyonlarda ve ilgili birimlerde 

Taşınmaz (Gayrimenkul) Geliştirme alanında uzmanların istihdam edilmesinin belediye 

gelirlerinin artırılmasına hizmet edeceği açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde olduğu 

takdirde taşınmazların satış, kiralama, irtifak hakkı tesisleri ile kira tespiti ve ecrimisil 

işlemlerinde kamu idareleri zarara uğramayacak ve finansal yönden de idareler daha 

güçlü hale gelebileceklerdir. 
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EK 1 

T.C. 

KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

Gelir ġube Müdürlüğü 

Gelir ġefliği 

         ...../...../20….. 

TAġINMAZ TESPĠT TUTANAĞI 

ĠL-ĠLÇE: ....................................     DOSYA NO ........................... 

 

TABLO I - VARSA FUZULĠ ġAGĠL VEYA ġAGĠLLERĠN 

Adı, Soyadı veya Unvanı 

 

 

 

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik 

No 

 

Adresi  

 

 TABLO II - TAPU BĠLGĠLERĠ 

1 Bulunduğu köy veya mahallenin adı  

 

2 

 

Tapuda kayıtlı olduğu 

Pafta, Ada, Parsel  

Cilt, Sahife ve Sıra No  

Tapu tarihi  

3 Cinsi ve yüzölçümü  

4 Hisse durumu ve oranı  

5 Mevkii ve sokağı  

6 Sınırları  

 

TABLO III - ÜZERĠNDE MUHDESAT VARSA  

1 Cinsi ve niteliği  

2 Miktarı  

3 Kime ait olduğu  

 

TABLO IV - ARAZĠ ĠSE 

1 Arazinin verim gücü  

2 Sulanabilirlik durumu  
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TABLO V - BĠNA ĠSE 

1 İnşaatın brüt alanı (M² )  

2 İnşaatın sınıfı  

3 İnşaatın türü  

4 Yıpranma oranı  

5 Kullanılabilirlik durumu  

TABLO VI - TESBĠTE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

1 İşgal veya tasarrufun başlangıç tarihi ve süresi  

2 İşgal veya tasarruf edilen miktar  

3 İşgal veya tasarrufun amaç ve biçimi  

4 Kamu hizmetlerine gerekli olup olmadığı  

5 6831 sayılı Orman Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik 

Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında olup 

olmadığı 

 

 
TABLO VII - TAġINMAZA AĠT TESPĠT VE TAHMĠN EDĠLEN BEDEL 

1 

 

 

 
TABLO VIII - TAġINMAZA AĠT TESPĠT VE TAHMĠN EDĠLEN BEDEL HESAP TUTANAĞI 

1 İşgal veya tasarrufun başlangıcından tespit tarihine kadar 

yıllar itibariyle getirebileceği ayrı ayrı ecrimisil miktarı 

 

2 Toplam ecrimisil tutarı 

 

 

3 Tespitten sonra satış, trampa, kiraya verme, ön izin ve 

kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı kurulması 

gereken hallerde bu işlemler için ihtiyaç duyulan sahanın 

yüzölçümü ile rayiç satış ve trampa bedeli ile bir yıllık 

kira, ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedeli 

 

 
  TESPİTİ YAPANIN      ADI SOYADI   UNVANI  İMZASI 

 

   BİLİRKİŞİLERİN      ADI SOYADI   ADRESİ  İMZASI 

 

    İŞGALCİLERİN                   ADI SOYADI   ADRESİ  İMZASI 

 

 NOT: 

1) Tablo I’in 2 numaralı bölümü gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için 

Vergi Kimlik Numarası esas alınarak doldurulur. 

 2) Tespiti yapılacak taşınmaz tescilli değilse önceden çizilmiş ölçekli krokisi varsa bunda, yoksa 

çizilecek basit kroki üzerinde sınırları, komşu taşınmazlar ve malikleri veya kullananları ile yer verilmesi 

istenen diğer bilgiler gösterilir ve Tablo II’nin 2 numaralı bölümü hariç diğer bölümleri doldurulur. 

3) Tespiti yapılacak ve tahmin edilen bedeli hesap edilecek taşınmaz tapuda tescilli olsa dahi, 

satış, trampa ve gereken diğer hallerde tespit anında taşınmazın alanı yeniden ölçülür, noksanlık veya 

fazlalık olup olmadığı, idarenin yer vermek istediği diğer bilgilerle birlikte Tablo VII’de gösterilir. 
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EK 2 
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EK 3 
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EK 4 
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EK 5 
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