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ÖZET 

Dönem Projesi 

HAZİNE TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ VE ELDEN ÇIKARILMASI İŞLEMLERİNDE 

3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 11’İNCİ VE 15’İNCİ MADDELERİNİN 

UYGULAMALARI: TEVHİT, İFRAZ VE TERK İŞLEMLERİNİN ÇORLU İLÇESİ 

ÖRNEĞİ’NDE DEĞERLENDİRİLMESİ  

Hayrettin ÇAPKIN 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 
 

Danışman: Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

 

Son yıllarda Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün yönetimindeki Hazine 

taşınmazlarının kamusal etkinliğinin arttırılması ve ekonomiye kazandırılması için teknik ve idari 

personel takviyesi ile taşınmaz yönetimine ilişkin otomasyon projeleri ve coğrafi bilgi 

sistemlerinden faydalanılmasını içeren projeler uygulamaya konulmuştur. Ülke düzeyinde Hazine 

taşınmazları, emlak sektöründe büyük bir kapasiteye sahip olmakla birlikte, edinim usullerinin 

benzer olmaması, planlama sürecinin taşınmazları kısıtlı hale getirmesi, mahalli idareler 

tarafından imar uygulaması yapılmadan plan üzerinden yapılanmaya gitmeleri ve özel 

kanunlardaki bazı hükümlerin kurumlararası ihtilafa neden olması gibi nedenlerle Hazine 

taşınmazlarının yönetimi ve elden çıkarılma çalışmalarının istenilen seviyeye ulaştırılamadığı 

gözlenmektedir.  

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11’inci maddesi ile imar planında meydan, yol, park, yeşil saha, 

otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan 

Hazine taşınmazlarının, Maliye Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan içerisinde 

belediyeye; belediye ve mücavir alan hudutları dışında İl Özel İdaresine bedelsiz terk edileceği 

ve tapu kaydının terkin edileceğinin hüküm altına alınmış ve buna göre yerel düzeylerde 

uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Ancak 3194 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesindeki; 

“İmar planlarına göre yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan 

yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına ve tevhidine izin verilmez” 

hükmünden Hazine taşınmazlarının muaf tutulmaması, Hazine taşınmazlarının imarlı 

kısımlarının yönetimini ve elden çıkarılmasını kısıtlamaktadır.  

Gerek idari kayıtların analizi, gerekse seçilen iki mahallede yapılan saha çalışmalarının sonuçları 

ile yöneticilere uygulanan anketin sonuçlarına göre imar planı ve mevcut plan değişikliklerinde 

Hazine taşınmazlarını menfi yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Özellikle 3194 Sayılı Kanun’un 

11’inci ve 15’inci maddelerinin etkilerine ilişkin olarak yönetici konumunda çalışan personele 

uygulanan anketin sonuçları ile konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı birlikte 

değerlendirildiği zaman, 3194 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesinde değişiklik yapılması ve imar 

uygulama alanı sınırları içinde kalan genel bütçeli kurumlar için ayrılan Kamu Tesisleri Payı 

(KOP) alanlarının Hazine taşınmazlarından karşılanması gibi çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

mümkün olmuştur. Hazine taşınmazlarının imar uygulamasında tabii olacağı mevzuatın yeniden 

düzenlenmesi ve kurum içinde söz konusu süreçlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla 

taşınmaz yönetimi fonksiyonlarının etkinliğinin artırılabilmesi için insan kaynağının 

geliştirilmesine ağırlık verilmesi ve bu çerçevede kurum bünyesinde gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarının istihdamına ağırlık verilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.  

Eylül 2018, 61 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet hakkı, Hazine taşınmazı, imar planı, tevhit, ifraz ve terk işlemleri.  
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ABSTRACT 

Term Project 

APPLICATIONS OF ARTICLES 11 AND 15 OF THE ZONING LAW NO. 3194 ON THE 
MANAGEMENT AND DISPOSAL PROCEDURES OF TREASURY IMMOVABLE 

PROPERTY: AN EVALUATION OF MERGER, SEPARATION AND ABANDONMENT 
PROCEDURES UNDER THE CASE OF ÇORLU DISTRICT  

Hayrettin ÇAPKIN 
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Real Estate Development and Management 

 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 
 

In recent years, in order to increase the effectiveness for the public of Treasury immovable 

properties under the management of the Ministry of Finance, General Directorate of National Real 

Estate and to bring them into the economy, in addition to technical and administrative staff 

reinforcement, projects involving the use of automation projects and geographical information 

systems related to real estate management have been put into practice. Although the Treasury real 

estate has a large capacity in the real estate sector at the country level, it is observed that the 

management and disposal of the Treasury real estate could not be raised to the desired level due 

to such reasons as the acquisition procedures are not similar, planning processes restrict 

immovable properties, local administrations start structuring based on plans without zoning 

implementation, and certain provisions in special laws cause inter-institutional conflicts.  

In accordance with Article 11 of the Zoning Law No. 3194, it is seen that the Treasury immovable 

property, which corresponds to places reserved for public services such as squares, roads, parks, 

green areas, car parks, public transportation stations and terminals, will be transferred to the 

municipality within municipalities and adjacent areas, and in places apart from the municipal and 

adjacent area boundaries, to the Special Provincial Administrations free of charge and the 

registration of the title deed will be abandoned and the practices are carried out at local levels 

accordingly. However, Treasury immovable properties are not exempted from the provisions of 

Article 15 of Law No. 3194, which stipulates that parts of real estate corresponding to places 

allocated to public services such as roads, squares, green fields, parks and car parks in accordance 

with zoning plans may not be subjected to separation and merger transactions, which limits the 

management and disposal of the zoned parts of the Treasury immovable properties.  

According to the analysis of the administrative records, the results of the field studies conducted 

in the two selected neighborhoods and the results of the survey applied to the managers, it is 

understood that changes in the zoning plan and the existing plan affect the Treasury immovable 

properties negatively. Especially when the results of the questionnaire applied to the personnel 

employed in managerial positions regarding the effects of the 11th and 15th articles of the Law No. 

3194 and the decision of the Constitutional Court on the matter are evaluated together, it has been 

possible to develop solution proposals such as amendment to Article 15 of Law No. 3194 and to 

cover the Public Facilities Share (PFS) areas allocated for the general budget institutions within 

the boundaries of the zoning application area from the Treasury immovable properties. In order 

to increase the efficiency of immovable management functions by rearranging the legislation that 

the Treasury immovable properties will be subject to in the zoning application and by monitoring 

and evaluating these processes within the institution, it should be emphasized that human 

resources development and hence, the employment of real estate development and management 

experts within the organizations should be prioritized.  

September 2018, 61 pages 

Keywords: The right to property, Treasury immovable, zoning plan, merger, separation and 
abandonment procedures.  



iii 

 

TEŞEKKÜR 

Kişi ve toplum olarak çağın teknolojik gelişmelerini yakalayabilmemiz için gündemi 

takip etmek gerektiği, bu doğrultuda kişisel olarak çalıştığımız sektörlerde bizleri ileri 

seviye ulaştıracak sektör temsilcilerini takip ederek yöntemlerini irdelemenin çalışma 

dünyamızda yeni ufuklar açacağı tartışılmaz bir gerçektir. Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi alanında kendisini ispatlamış bir kurum olan Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı ile Maliye Bakanlığı, Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol, Bakanlık personelinin yapmış olduğu 

iş ve işlemlerde yeni bir bakış açısı ortaya koymuş ve yapılan iş ve işlemlerin bilimsel 

standartlarla muhakemesinin yapılması imkânı sağlamıştır.  

 

Öncelikle, şahsıma çalıştığım alanda yüksek lisans yapma imkânı sağlayan Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü üst yöneticilerine ve Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Harun 

TANRIVERMİŞ’e ve bölümün diğer yöneticilerine çok teşekkür ederim. Eğitim 

süresince değerli bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşan çok değerli hocalarımıza ve 

yardımlarını bizlerden esirgemeyen tüm bölüm çalışanlarına, ayrıca dönem projesi 

çalışmamda, zaman sınırlaması olmaksızın her türlü bilgi, belge ve tecrübelerini paylaşan 

dönem projesi danışmanım Sayın Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU’na, çalışma 

konusuna ilişkin anket formuna değerli zamanlarını ayırmak suretiyle tecrübelerini 

paylaşan yönetici arkadaşlarıma, teknik ve idari bilgi ve belgelerin temininde desteklerini 

esirgemeyen çalışma arkadaşlarıma ve fiilen eğitime katılmam münasebetiyle üç yıl 

boyunca  ilgi ve alakamdan mahrum bıraktığım eşim ve çocuklarıma teşekkürü bir borç 

bilirim. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde Hazine olarak tanımlanan 

taşınmazlar Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü1 ve taşra teşkilatı tarafından 

tahsis, satış, irtifak hakkı ve kira gibi yöntemlerle yönetilmektedir. Hazine taşınmazları 

kamu mallarının ayrıcalıklı statüsünden faydalanmakla birlikte, imar planları ve 

tadilatları bakımından özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinden ayrıştırılmamış, bu hususta 

hukuksal düzlemde kamusal korumaya alınmamıştır. 

Kardeş (2006) tarafından, genel bütçeli kamu kuruluşlarının tüzel kişiliği Hazine olarak 

ifade edilmiş ve üzerinde kamu hizmetlerinin yürütüldüğü ve toplumun ortak kullanımına 

ve yararlanmasına ayrılmış olan mal kamu malı, tapuda Hazine adına kayıtlı olup kamu 

hizmetlerinde kullanılmayan bina, tarla, arsa, bağ ve bahçe niteliğinde olan mal ise özel 

mal olarak tanımlanmıştır. 

Araştırmada inceleme alanı olarak Çorlu ilçesi, Kazımiye ve Muhittin Mahallelerinin 

seçilmesinin nedenleri; kent merkezi ile gelişme alanlarının geçiş noktasında olması, iki 

mahallelerin kentin İstanbul ili istikametinde ve kentin büyüme aksında yer alması, hızlı 

nüfus artışı nedeniyle kentsel rant ve kamusal ihtiyaçların yoğun olarak karşılandığı 

yerleşim yerleri olması nedeni ile her iki mahallede de imar mevzuatı uyarınca yapılan 

ifraz, tevhit ve terk işlemlerinin yoğun olarak yapılan yerleşim yerleri ile Hazine mülkiyet 

ve yönetimindeki taşınmaz adedinin ilçedeki toplam Hazine taşınmazının % 14’ünü 

kapsaması gibi nedenlerle istatistiksel veri ve sonuçların değerlendirilmesinde yeterli 

orana sahip olması olarak sıralanabilir.  

Çalışmanın konusu; Milli Emlak Genel Müdürlüğü kurum içi faaliyetlerde karşılaşılan 

sorunlara  ilişkin olduğundan, benzer bir akademik çalışmaya rastlanılamamış, bunun 

üzerine Hazine taşınmazlarının yönetim ve elden çıkarılması işlemlerinde imar 

planlarının ve tadilatlarının etkisi ile 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca tesis edilen tevhit, 

ifraz ve terkin işlemlerinde yaşanılan sorunlar ve mevzuattan doğan paydaş kurumlar 

                                                 
1 Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 

Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır. 
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arasındaki ihtilaflar; örnek alan çalışmasında elde edilen veriler, Anayasa Mahkemesi 

kararının irdelenmesi ile yönetim kademesinde yapılan anket çerçevesinde tespit 

edilmeye çalışılmış ve yasal mevzuat ile kurumsal uygulamalar için 3194 Sayılı 

Kanun’un 15’inci maddesinde değişiklik yapılması ve imar uygulaması alanı içerisinde 

genel bütçeli kurumlar için ayrılan Kamu Tesisleri veya Kamu Ortaklık Payı (KOP) 

alanlarının Hazine taşınmazlarından karşılanması gibi çözüm önerileri ortaya konmuştur. 

Literatür analizi, idari kayıtlar, tapu ve imar verileri ile anket ve saha çalışmalarının 

sonuçlarına dayalı olarak yapılan bu çalışmada dört bölümden oluşmaktadır. Konunun 

önemi, amaç ve kapsamının açıklandığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde Hazine 

taşınmazlarının yönetimine ilişkin yasal çerçeve analizi yapılmış ve temel sorun 

alanlarının tespiti ve tanımlamasına ilişkin sonuçlar sunulmuştur. Hazine taşınmazlarının 

yönetimi ve elden çıkarılması yönünden ifraz, tevhit ve terkin işlemleri ile Çorlu İlçesi 

Muhittin ve Kazimiye Mahallelerine ilişkin uygulama sonuçları, yargı kararları ile milli 

emlak dairesi/müdürlüklerinde çalışan yöneticilerin konuya yaklaşımlarına ilişkin anket 

sonuçları üçüncü bölümde ve araştırmanın  genel sonuçları ve başlıca sorun alanlarına 

ilişkin öneriler ise son bölümde sunulmuştur.    
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2. YASAL ÇERÇEVENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1 Mülkiyet Hakkı, Taşınmaz Mülkiyeti ve Hazine Taşınmazı Kavramı 

Türkiye’deki mülkiyet rejiminin tarihi gelişim süreci incelediğinde, İslam Arazi Hukuku 

çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. İslam devletinin ilk zamanlarında arazi 

mülkiyetinin en kolay kazanılış şekli fetihlerdir (1/5 hissesi beytülmal yani Hazine, 4/5 

hissesi savaşa katılan komutan ve askerlere paylaştırılır). Savaş yoluyla kazanılan 

topraklar “ganimet arazisi”, barış yoluyla kazanılan topraklar “feyz arazisi” olarak 

adlandırılmıştır (Anonim 2010).  

İslam Hukuku’nda arazi mülkiyeti iki kısma ayrılmıştır. Bunlar; kişilerin özel 

mülkiyetinde olan arazi-i memluke yani mülk araziler ile mülk olmayan arazilerden 

oluşmaktadır. Mülk olmayan araziler; beytülmal yani Hazine kapsamında memleket 

araziler, mevat (ölü, sahipsiz yerler), metruk (orta malları) araziler olarak 

sınıflandırılabilir. Ülkenin arazi varlığında rakabe yani kuru mülkiyet devlete, yararlanma 

hakkı fertlere aittir (Anonim 2010). 

Ülkenin arazi varlığında miri arazi yani devlete ait arazinin yönetim ve tasarrufunda 

tımar, zeamet ve has usulü uygulanmıştır. Gerektiği zaman savaşa giderek askeri 

hizmetleri görmek üzere bir kimseye verilen arazi tımar olarak, askeri göreve karşılık 

vergisi bir kimseye verilen arazi zeamet olarak, padişah ve saltanat hanedanına ve 

bunların dışında görevlerinin devamı süresince vezirlere, beylerbeyine ve sancakbeyleri 

gibi üst düzey görevlilere yapılan tahsis ise has olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 

yönetimde karşılaşılan sorunlar ve ekonomik sıkıntılar doğrultusunda tımar sistemi 

kaldırılarak devlete ait arazi yönetimi belli bir köy veya kasabanın gelirini üstlenen ve 

buna karşılık devlete peşin para veren mültezim ve bir kaza veya sancağın güvenliğini 

sağlayan ve devlet gelirinin tahsilatını sağlayan muhassıllara devredilmiştir (Anonim 

2010). 
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İlk arazi tahririne Fatih Sultan Mehmet zamanında mali amaçlı olarak, kadastro 

faaliyetlerine ise 05 Şubat 1912 tarihli Emvali Gayrimenkullerin Tahdid ve Tahriri 

Hakkında Kanunu Muvakkat ile başlanmış ancak, I. Dünya Savaşı başlamasıyla 

uygulanamamıştır (Anonim 2010).  3402 sayılı Kadastro Kanunu 2  ile de Osmanlı 

döneminde düzenlenen hüccet, sipahi zaim ve mültezim temessülü veya senetleri, 

tasdiksiz yoklama kayıtları, kayıtları bulunmayan hazine-i hassa senetleri, muvakkat 

tasarruf ilmuhaberleri, şer’i ilamlar, beratlar, fermanlar, mülkname ve temliknameler, 

muhasebatı atika kalemi kaydı ve evkaf idaresinden devredilmemiş tasarruf kayıtları gibi 

belgeler zilyetliği kanıtlayıcı belgeler olarak kabul edilmiştir. 

Mülkiyet sözü Arapça mülkten (maldan) geldiği, bir mala sahip olma, onu serbestçe 

kullanma hakkını kendinde bulundurma anlamındadır. Toplum düzenini sağlayan ve 

devlet eliyle güçlendirilmiş bulunan kuralların tümüne hukuk, hukukun kişilere tanıdığı 

yetkilere de hak adı verilir. Bu tanımlar doğrultusunda, bir eşya üzerinde sahibine 

yararlanma ve onu hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içinde dilediği gibi kullanma (tasarruf 

etme) yetkisini veren hakka mülkiyet hakkı denir. Eşya, taşınır (menkul) ise buna taşınır 

mülkiyeti, taşınmaz (gayrimenkul) ise buna da taşınmaz mülkiyeti adı verilir (Yıldız 

2012). 

TC Anayasası ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerinde mülkiyet hakkının 

tanımı yapılmamıştır. Ancak, 1982 Anayasa’sının 35’inci maddesinde; “Herkes, mülkiyet 

ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” hükmü düzenlenmiş, yine 

TMK’nın 683’üncü maddesine göre, bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları 

içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine 

sahiptir. 

Taşınmaz mülkiyetinin konusu, TMK’nın 704’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu 

maddede taşınmaz mülkiyeti; arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve 

sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bölümler olarak üç ana sınıfa ayrılmıştır. 

                                                 
2 TC Resmi Gazete, Tarih: 09.07.1987, Sayı: 19512 
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Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ise, mülkiyet hakkının önceden başkasına ait olup 

olmadığına bakılmaksızın, doğrudan doğruya kazanılmasını ifade eden aslen kazanım; 

taşınmaz mülkiyetinin bir kimseden başka bir kimseye devir yoluyla geçirilmesini ifade 

eden devren kazanım; taraflar arasında kazanmaya yol açan haklı ve geçerli bir sebebe 

bağlı bir hukuksal işlemi ifade eden tescile dayanan kazanım ve TMK’nın 705’inci 

maddesine göre, miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal ve kamulaştırma nedenleri ile 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin imar ve ihya suretiyle davasız ve aralıksız 

olarak 20 yıl süreyle zilyetliğinin elinde bulundurulması hususlarını ifade eden tescilsiz 

kazanımdır. 

Hazine, genel bütçeli kamu kuruluşlarının tüzel kişiliğini ifade etmektedir. Hazineye ait 

taşınmaz; üzerinde kamu hizmetlerinin yürütüldüğü ve toplumun ortak kullanımına ve 

yararlanmasına ayrılmış olduğu mal ise kamu malı, tapuda Hazine adına kayıtlı olup 

kamu hizmetlerinde kullanılmayan bina, tarla, arsa, bağ, bahçe niteliğinde ise özel mal 

durumundadır (Kardeş 2006). 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu3 ile taşınmaz kamu kaynağı olarak 

tanımlanmış ve bu taşınmazlardan elde edilen gelirler ise kamu geliri olarak ifade 

edilmiştir. Yine aynı kanunda genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü 

taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığının yetkili olduğu, satış bedellerinin genel 

bütçeye gelir kaydedileceği ve Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli 

olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına 

alınmıştır. 

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname4 (KHK) ile Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki taşınmazların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek ve Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların 

satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve 

                                                 
3 TC Resmi Gazete, Tarih: 24.12.2003, Sayı: 25326 
4 TC Resmi Gazete, Tarih: 14.12.1983, Sayı: Mükerrer 18251 
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tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde 

kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak görevleri ile özel kanunlar çerçevesinde  

bedelsiz devir ve terk işlemlerini tesis etmek görevleri Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 

verilmiştir. 

Hazine taşınmazları edinim yönünden homojen değildir. Ülkenin siyasal tarihi gelişimi 

sürecinde, taşınmazların mülkiyet hukukunun belirlenme aşaması yani kadastrosu 

istenilen hızda sonuçlandırılamamıştır. 15.12.1934 tarihli 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 

Tahriri Kanunu ile 1950’li yıllara kadar sadece belediye sınırları içerisindeki 

mülkiyetlerin kadastrosu yapılmış, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 

09.10.1987 tarihine kadar kent dışındaki mülkiyetlerin kadastrosu ise 5602 sayılı 

Tapulama Kanunu  ve bu Kanun’un revizyon hali olan ve 26.08.1966 tarihinde yürürlüğe 

giren 766 sayılı Tapulama Kanunu ile mülkiyet problemi  çözümlenmeye çalışılmış ise 

de, iki başlı bu kanunlar çerçevesinde ne kadar taşınmazın kadastrosunun 

sonuçlandırıldığı veri olarak ortaya konulamamıştır. Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünün 2014 yılı faaliyet raporu verilerine göre ülke genelindeki toplam 52.053 

adet birimden (mahalle veya köy) 51.557 adedinin kadastrosunun tamamlandığı, 196 adet 

birimde çalışmaların devam ettiği ve 300 birimde ise sorunlar (orman, sınır ihtilafı, 

kadastro istenmemesi gibi) nedeniyle kadastro yapılamadığı belirtilmiştir.  

Taşınmaz yönetiminde devletin etkinliğinin sosyal ve politik nedenler ile bu nedenlere 

bağlı olarak çıkarılan hukuki düzenlemelerle sürdürülebilirlik bakımından sakatlanmış 

olduğu ifade edilebilir. Ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı ortaya çıkan göç 

hareketleri ve plansız kentleşmeye çare olarak sırasıyla ortaya konulan 5218 sayılı 

Ankara’da Belediye ve Devlete Ait Arsaların Mesken Yapacaklara Tahsisi Hakkında 

Kanun, 5431 sayılı Ruhsatsız Yapıların Yıktırılmasına ve 2290 sayılı Belediye Yapı ve 

Yollar Kanununun 13. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun, 6188 sayılı Bina 

Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun, 7367 sayılı Hazineden 

Belediyelere Devredilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun, 775 sayılı Gecekondu 

Kanunu, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 

İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 
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3194 sayılı İmar Kanunu 5 , 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun6 gibi yasal düzenlemelerin planlama, koruma, kısıtlama ve yasaklama hükümleri 

kısır döngü ve beklenti haline gelmiştir. Mülkiyet hukukunun belirlenmesi yönünden geç 

kalınmış ülkemizde bu yasalardan en çok etkilenen kamu taşınmazları olmuştur.  

Özel mülkiyet olgusunun tarihi süreçte çok sınırlı olması ve özel kanunlardan dolayı 

devletin taşınmaz edinimi, görüntü itibariyle büyük bir kamu mülkiyet portföyünü ortaya 

çıkarmıştır. Ancak bu portföyün etkin ve verimli değerlendirilebilmesi veya piyasaya arz 

edilebilirliğinin analizinin envanter tespiti ve planlamaya bağlı olduğu tartışılmaz bir 

gerçektir. 

Taşınmaz yönetim kararlarının geliştirilebilmesi için öncelikle tespit ve envanter 

çalışmasının yapılması ve daha sonra mevcut stokun kullanım amaçları veya 

kullanılabilirliğine göre dağılımının analiz edilmesi gerekli olacaktır. Son yıllardaki 

kurumsal teknolojik ilerlemeler ve envanter çalışmaları sonucunda bazı sınıflandırmalar 

yapılarak hazine varlığının boyutu ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü Otomasyon Projesi kapsamında veri raporlama ve coğrafi bilgi 

sistemi temelli programlarda yenileme ve geliştirme süreci başlatılmıştır. Yayımlanmış 

olan 2014 yılı Faaliyet Raporuna göre Milli Emlak Genel Müdürlüğünün (MİLE) 

yönetimindeki taşınmazlar kadastro ve tapudaki vasfı doğrultusunda adet ve yüzölçümü 

büyüklüğü bakımından aşağıda sınıflandırılmıştır (Çizelge 2.1). 

Yukarıdaki verilerin analizinden ancak genel çıkarımlar yapılabilir. Örneğin, Hazine 

taşınmazlarının adet olarak büyük bir kısmının arazi, arsa, orman ve tarladan meydana 

gelmekle birlikte, taşınmazların yüzölçümü bakımından büyük kısmının ormanlardan 

oluştuğu, yaklaşık % 20’lik bir alanın emlak piyasasına kazandırılabileceği yorumu 

yapılabilir. Ancak projenin ileriki safhalarında ortaya konacağı üzere tespit edilen bu 

                                                 
5 TC Resmi Gazete, Tarih: 09.05.1985, Sayı: 18749 
6 TC Resmi Gazete, Tarih: 18.072001, Sayı: 24466 
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istatistiksel verilerin taşınmazların yönetim ve elden çıkarılmasındaki karar alma 

sürecinde yeterli olmamaktadır.  

Çizelge 2.1 Hazinenin   özel   mülkiyetindeki   taşınmazların   cinslerine   göre   dağılımı 

(Anonim 2015a) 

Taşınmazın Cinsi Sayısı (Adet) Oranı 

(%) 

Yüzölçümü (m2) Oranı 

(%) 
Arazi 923.972 24,6 30.890.790.579 13,5 

Arsa 453.383 12,1 1.863.635.152 0,8 

Bağ-Bahçe 237.736 6,3 1.063.164.083 0,5 

Bina 163.664 4,4 648.835.481 0,3 

Boşluk 1.744 0 86.541.460 0 

Kıyı ve Dolgu Alanları 606 0 5.568.398 0 

Maden ve Ocak Alanları 1.131 0 109.804.323 0 

Orman 433.560 11,6 171.970.533.037 75,0 

Orta Malları 91.688 2,4 4.444.245.355 1,9 

Su ve Su Ürünü Alanları 56.594 1,5 526.782.050 0,2 

Tarihi ve Kültürel Alanlar 4.035 0,1 91.173.653 0 

Tarla 1.374.969 36,7 17.251.001.843 7,5 

Diğer 6.338 0,2 466.656.193 0,2 

Toplam 3.749.420 100 229.418.731.608 100 

2.2 Hazine Taşınmazlarının Yönetim ve Elden Çıkarılması Esasları 

2.2.1 Hazine taşınmazlarının yönetim esasları 

178 Sayılı KHK ile Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki (DHTA) taşınmazların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek ve Hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen 

hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak  görevleri ile  özel kanunlar 

çerçevesinde  bedelsiz devir ve terk işlemlerini tesis etmek görevleri Milli Emlak Genel 

Müdürlüğüne verilmiştir. Bu hukuki düzenleme doğrultusunda Milli Emlak Genel 

Müdürlüğünce Hazine taşınmazları; (i) 5018 Sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca  

çıkarılan Kamu İdarelerine Ait  Taşınmazların   Tahsis   ve  Devri   Hakkında   Yönetmelik 

çerçevesinde tahsis  edilmek, (ii) kiraya verilmek ve (iii) irtifak hakkı tesis edilmek 

suretiyle yönetilmektedir. 



9 

 

Hazine taşınmazlarının yönetiminin en önemli unsuru tespittir. Çünkü taşınmazın fiili 

durumu yönetim kararlarında belirleyicidir. Tespit, taşınmazların mevcut durumunun 

ortaya konması olarak ifade edilebilir. Hazine taşınmazlarının yönetim süreci taleple 

başlayabildiği gibi program dahilinde yapılan tespitler de taşınmazın yönetimine yön 

verebilmektedir. 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan yerlerin tespitlerinin nasıl yapılacağı Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 

Yönetmeliğin, “tespit” başlıklı 84’üncü maddesinde açıklanmıştır. Bu madde “Hazine 

taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilenlerin 

dışında kalanların fiilî durumları, İdarece 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; 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” hükmündedir. 

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

edilmesi sebebi ile İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup 

olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel 

gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminat ecrimisil olarak tanımlanmıştır. Fuzuli 

şagil (işgalci) ise, kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazının zilyetliğini, 

yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun 

bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerdir.  

Ecrimisil geçmişe yönelik olup, sözleşme ve izne tabi bir yönetim biçimi değildir. 

Bununla birlikte ecrimisil gelirleri milli emlak gelirleri arasında önemli yer tutmaktadır 

(Çizelge 2.2). Taşınmazın üzerinde yer alan izinsiz kullanımların sona erdirilmesi için 
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2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 7  ile bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik 

doğrultusunda ve 336 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği doğrultusunda 

yürütülmektedir. 

Çizelge 2.2 Ecrimisil gelirlerinin yıllara /aylara göre dağılımı (Anonim 2015a) 

Aylar 

2010 Yılı 

Ecrimisil 

Geliri (TL) 

2011 Yılı 

Ecrimisil 

Geliri (TL) 

2012 Yılı 

Ecrimisil 

Geliri (TL) 

2013 Yılı 

Ecrimisil 

Geliri (TL) 

2014 Yılı 

Ecrimisil 

Geliri (TL) 

Ocak 14.975.000 28.138.000 25.941.000 19.721.000 27.795.000 

Şubat 15.872.000 13.861.000 21.574.000 12.123.000 1.681.000 

Mart 24.392.000 18.024.000 37.046.000 18.665.000 20.093.000 

Nisan 22.748.000 24.343.000 22.413.000 25.711.000 18.821.000 

Mayıs 16.484.000 27.021.000 26.886.000 21.838.000 18.841.000 

Haziran 19.867.000 29.389.000 23.531.000 67.119.000 13.058.000 

Temmuz 21.450.000 22.272.000 21.053.000 19.544.000 21.035.000 

Ağustos 25.764.000 24.071.000 18.365.000 14.972.000 19.258.000 

Eylül 16.449.000 24.817.000 22.006.000 20.298.000 25.601.000 

Ekim 28.643.000 53.488.000 29.501.000 17.821.000 29.758.000 

Kasım 18.965.000 28.196.000 34.396.000 25.561.000 29.777.000 

Aralık 22.358.000 24.637.000 23.280.000 42.273.000 37.402.000 

Toplam 247.967.000 318.257.000 305.992.000 305.646.000 263.120.000 

Kamu taşınmazlarının yönetim usulleri içerisinde en yoğun kullanılan tahsis işlemidir. 

Kamu taşınmazlarına ilişkin ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri kapsamında 

değerlendirildiğinde tahsis kavramı; mülkiyeti malik kamu idaresinde kalmak şartıyla 

kamu idarelerinin özel mülkiyetindeki ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki bir 

taşınmazın belirli bir süreyle ya da hizmetin devamı süresince kendi kanunlarında 

belirtilmiş olan kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere başka bir kamu idaresinin bedelsiz 

olarak kullanımına bırakılması olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, gerek 178 Sayılı 

KHK gerekse diğer ilgili mevzuat kapsamında Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin 

                                                 
7 TC Resmi Gazete, Tarih: 10.09.1983, Sayı: 18161 
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hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların ilgili kamu idarelerine tahsisi işlemleri 

genel itibariyle Maliye Bakanlığı ve taşra teşkilatı tarafından yürütülmektedir. Tahsis 

yetkisinin kullanımında taşınmazın imar planında ayrıldığı amaç önemli yer tutmaktadır. 

Bu yetki kamu ihtiyaçları çerçevesinde yoğun olarak kullanılmaktadır (Çizelge 2.3).  

Çizelge 2.3 Tahsis edilen taşınmazların yıllara göre dağılımı (Anonim 2015a)  

Yıllar Tahsis Edilen Taşınmaz Sayısı (Adet) Tahsis Edilen Yüzölçümü (m2) 

2010 79.828 15.391.895.250 

2011 62.812 14.928.476.537 

2012 26.398 6.219.586.559 

2013 4.423 425.225.223 

2014 27.794 4.583.967.334 

Belediyeler tarafından imar planları çerçevesinde imar uygulamaları yapmamaları 

düzenleme ortaklık payından karşılanacak alanlarında hazine tarafından karşılanması 

sonucunu doğurmaktadır. Yönetim esaslarından kiralama ve irtifak hakkı tesisi işlemleri 

yine 178 Sayılı KHK’nın verdiği yetkiye dayanmaktadır. Buna göre, hazinenin özel 

mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiraya 

verilmesi işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanun’un 73’üncü ve 74’üncü 

maddelerine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler ile kira işlemlerini düzenleyen 300 sıra 

sayılı Milli Emlak Genel Tebliğlerinde belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir. Kira 

işlemleri ile ilgili 2886 Sayılı Kanunda yer almayan konularda Borçlar Kanunu’nun ilgili 

hükümleri uygulanmaktadır. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün yıllara göre kira gelirleri 

aşağıda gösterilmiştir (Çizelge 2.4). Taşınmazların kiralanmasında imar planlarının rolü 

büyüktür. Taşınmazların kiralama işlemlerinden önce ruhsat ve planlama açısından 

belediye görüşüne başvurulmaktadır. Taşınmazların imar fonksiyonları satış işlemine 

uygun olması halinde satış usulü öncelikle değerlendirilmektedir. Bu nedenle, kiralama 

işlemlerinin büyük kısmı tahsisli taşınmazlar üzerindeki ticari kullanıma uygun yerler 

olduğu görülmüştür. 
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Çizelge 2.4 Kira gelirlerinin yıllara /aylara göre dağılımı (Anonim 2015a) 

Aylar 2010 Yılı 

Kira 

Geliri 

(Bin TL) 

2011 Yılı 

Kira 

Geliri 

(Bin TL) 

2012 Yılı 

Kira 

Geliri 

(Bin TL) 

2013 Yılı 

Kira Geliri 

(Bin TL) 

2014 Yılı 

Kira Geliri 

(Bin TL) 
Ocak 17.052 19.914 12.230 24.735 22.056 

Şubat 15.187 17.865 29.621 13.480 10.886 

Mart 14.216 18.614 19.119 11.281 22.734 

Nisan 16.433 15.932 13.065 27.247 13.237 

Mayıs 14.587 19.492 15.140 11.348 28.132 

Haziran 16.145 19.309 18.598 9.490 12.993 

Temmuz 13.865 14.705 14.637 29.160 37.873 

Ağustos 13.166 8.531 -18.829 8.769 11.463 

Eylül 11.338 13.783 6.517 9.835 15.518 

Ekim 13.733 11.415 23.174 6.776 16.089 

Kasım 14.368 10.390 21.354 21.602 43.332 

Aralık 18.810 44.030 12.205 12.320 19.410 

Toplam 178.900 213.980 166.831 186.043 253.723 

Hazine taşınmazlarında irtifak hakkı tesisi işlemleri, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 74’üncü maddesi gereğince çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi 

Hakkında Yönetmelik ve ayrıca 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nde belirlenen 

esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Ülkedeki devletin ekonomik destek programları ve 

ortaya çıkan enerji ihtiyacının karşılanması gerekliliği kamu taşınmazlarının bu usulle 

yönetimini arttırmıştır (Çizelge 2.5). 

Çizelge 2.5 İrtifak hakkı talimatlarının yıllara göre dağılımı (Anonim 2015a) 

Yıllar Taşınmaz Adedi Yüzölçümü (m2) Bedeli (TL) 

2010 705 45.734.679 77.849.916 

2011 722 58.323.930 109.533.762 

2012 338 20.011.428 404.860.124 

2013 409 29.249.519 572.309.884 

2014 351 18.493.153 543.126.109 

Hazine taşınmazlarının yönetiminde, bu çalışmanın ileriki sürecinde detaylı olarak 

irdelenen plan fonksiyonu yeterince incelenemediğinden veya 3194 Sayılı Kanunun 

11’inci maddesinde sayılan fonksiyonların taşınmazları kısıtlaması nedeniyle milli emlak 

hedefleri net olarak ortaya konulamamakta ve performans hedefleri sapmaktadır. 
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2.2.2 Hazine taşınmazlarının elden çıkarılması esasları 

Hazinenin özel mülkiyetinde olan taşınmazların elden çıkarma usullerini satış, devir ve 

terk işlemleri olarak üç kısma ayırmak mümkündür.  

Satış işlemlerine ilişkin olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 178 

sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanun’un 74’üncü maddesine 

istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile yasal 

çerçeve belirlenmiştir. 

Taşınır ve taşınmaz satışı başlıklı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 46’ncı maddesinde ise genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü 

taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığının yetkili olduğu ve satış bedellerinin 

genel bütçeye gelir kaydedileceği hükmü düzenlenmiştir.  

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 13’üncü maddesinin (b) bendinde ise; Hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazların satış işlemlerini yapmak yetkisinin, Milli Emlak Genel Müdürlüğünde 

olduğu belirtilmiştir. Bu işlemler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanun’un 

74’üncü maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı tarafından 

yürütülmektedir. Yıllara göre satışı yapılan taşınmaz sayıları ve elde edilen gelirler 

aşağıda verilmiştir (Çizelge 2.6).  

Çizelge 2.6 Satışı yapılan taşınmazların yıllara göre dağılımı (Anonim 2015a) 

Satış Yılı Satış Adedi Taşınmaz Yüzölçümü (m2) Satış Bedeli (TL) 

2010 16.290 58.405.477 422.016.495 

2011 14.392 51.860.565 554.029.247 

2012 4.920 15.767.706 218.358.374 

2013 4.465 11.005.556 294.646.881 

2014* 6.117 10.195.943 395.859.826 

(*) Satış talimat onay tarihi kriter alınmıştır.  (**) 2B satışları dahil değildir. 
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Bedelsiz olarak devir ve terk edilen taşınmazlar kamunun kamulaştırma yükünü 

azaltmakta ve Toplu Konut İdaresi gibi kurumların projelerinde arsa maliyeti düşürülerek 

kamusal projeler üretilmesinin önü açılmaktadır. 178 Sayılı KHK ile yönetim yetkisi 

verildiği tarihten itibaren Milli Emlak Genel Müdürlüğünce aşağıda 23 tanesi maddeler 

halinde sıralanan birçok özel kanun uyarınca Hazine taşınmazları bedelli veya bedelsiz 

olarak devre ve terke konu edilmektedir.  

1. 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un 8  5273 Sayılı 

Kanun’un 5’inci maddesiyle değişik Ek 4’üncü maddesi 

2. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun9 5228 Sayılı Kanun’un 9’uncu 

maddesinin 12’nci fıkrasıyla değişik 4’üncü maddesinin yedinci fıkrası 

3. 222 sayılı İlköğretim Kanunu’nun10  65’inci ve bu Kanun’a 2917 Sayılı Kanun’la 

eklenen Geçici 7’nci maddesi 

4. 442 sayılı Köy Kanunu’na 3367 Sayılı Kanun’la11 eklenen Ek-12’nci maddesi 

5. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un12 4’üncü maddesinin dördüncü fıkrası 

6. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun13 30’uncu maddesi 

7. 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu’nun 14  5 inci 

maddesinin 2’nci fıkrası 

8. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45’inci maddesi 

9. 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un15 19/B maddesi 

10. 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık 

Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun’un16 4’üncü maddesi  

11. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 79’uncu maddesi 

                                                 
8 TC Resmi Gazete, Tarih: 10.05.1969, Sayı: 13195 
9 TC Resmi Gazete, Tarih: 15.04.2000, Sayı: 24021 
10 TC Resmi Gazete, Tarih: 12.01.1961, Sayı: 10705 
11 TC Resmi Gazete, Tarih: 07.04.1924, Sayı: 68 
12 TC Resmi Gazete, Tarih: 05.07.2005, Sayı: 25866 
13 TC Resmi Gazete, Tarih: 27.02.2008 , Sayı: 26800 
14 TC Resmi Gazete, Tarih: 12.03.2004, Sayı: 25400 
15 TC Resmi Gazete, Tarih: 27.11.1994, Sayı: 22124 
16 TC Resmi Gazete, Tarih: 19.01.2005, Sayı: 25705 
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12. 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 

İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun’un 10’uncu maddesinin (c) bendinin son fıkrası 

13. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un17 21 ve 3’inci maddeleri 

14. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun18 5496 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesi ile 

değişik 15’inci maddesinin (c) bendinin 3’üncü fıkrası 

15. 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 

Kanun’un19 3’üncü maddesi 

16. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 

Kanunu’nun20 4’üncü maddesinin (a) bendi 

17. 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un21 32’nci maddesi 

18. 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun’un22 4’üncü maddesi 

19. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer 

Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Geçici 9’uncu maddesi 

20. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer 

Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi 

21. 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında 

Kanun’un23 7’nci maddesi 

22. 6111 sayılı Kanun’un24 95’nci maddesi ile değiştirilen 233 Sayılı KHK’nın 54’üncü 

maddesinin 3 üncü fıkrası 

23. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11’inci maddesi 

2014 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 1106 adet taşınmaz bedelli olarak 

ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere devredilmiş, Maliye Bakanlığınca 3194 

Sayılı Kanunun 11’inci maddesi uyarınca bedelsiz terk onayı verilen taşınmazların ise 

                                                 
17 TC Resmi Gazete, Tarih: 25.05.1959, Sayı: 10213 
18 TC Resmi Gazete, Tarih: 03.03.2001, Sayı: 24335 
19 TC Resmi Gazete, Tarih: 07.02.1939, Sayı: 4126 
20 TC Resmi Gazete, Tarih: 01.12.1984, Sayı: 18592 
21 TC Resmi Gazete, Tarih: 27.04.2005, Sayı: 25798 
22 TC Resmi Gazete, Tarih: 04.02.1954, Sayı: 8625 
23 TC Resmi Gazete, Tarih: 01.05.2013, Sayı: 28634 
24 TC Resmi Gazete, Tarih: 03.03.2011, Sayı: 27863 
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terk amacının fiilen gerçekleşip gerçekleşmediği hususu dikkate alındığından, terk 

işlemine ait sonuçlandırılan işlem adedi hakkında sağlıklı veri üretilememektedir 

(Çizelge 2.7). 

Hazine taşınmazlarının elden çıkarılması ile devir ve terkini işlemlerinde imar 

fonksiyonları dikkate alınmaktadır. Ancak, taşınmazın kadastral parsel üzerinden imar 

fonksiyonuna göre satılması aşamasında iş bu çalışmanın ileriki sürecinde detaylı olarak 

irdelenen plan fonksiyonu yeterince incelemediğinden veya 3194 Sayılı Kanunun 11’inci 

maddesinde sayılan fonksiyonların taşınmazları kısıtlaması nedeniyle milli emlak 

hedefleri net olarak ortaya konulamamakta ve performans hedefleri sapmaktadır. 

Çizelge 2.7 2014 yılında satış talimatı verilen Hazine taşınmazlarının yasal dayanaklarına 

göre dağılımı (Anonim 2015a) 

Satışın Yasal Dayanağı ve Amacı Adet 
Yüzölçümü 

(m2) 
Satış Bedeli 

(TL) 

4706 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 3 üncü 
fıkrası kapsamında Küçük Sanayi Sitesi yapılmak 
üzere satış işlemleri.  

217 589.417 8.357.924 

4706 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 3 üncü 
fıkrası kapsamında Ticaret Borsası yapılmak üzere 
satış işlemleri.  

6 156.201 468.604 

4706 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (b) 
fıkrasına göre üzerinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine 
sınırlı ayni hak tesis edilmiş taşınmazlar ile 
üzerindeki bina ve tesislerin hazineye geçmesi 
gereken kısmının hak lehtarlarına satış işlemleri.  

6 59.242 14.253.552 

4562 Sayılı  Kanun  kapsamında yapılan satış 
işlemleri.  

114 2.046.535 19.498.877 

6111 Sayılı Kanun’un 95’nci maddesi ile değiştirilen 
233 Sayılı KHK’nin 54 üncü maddesinin 3 üncü 
fıkrasına göre KİT’lere Satış ve Sermayelerinden 
Mahsup Edilmek Üzere Devir işlemleri. 

12 530.302 194.155 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 72’nci 
maddesine göre Kamu Yararına çalışan Derneklere 
Satış işlemleri 

4 16.657 4.668.680 

4071 Sayılı Kanun kapsamında yapılan satışlar 3 13.018 199.819 

4072 Sayılı Kanun kapsamında yapılan satışlar 1 7.270 3.635 

4706 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin altıncı 
fıkrasına göre Belediyelere devir işlemleri 

535*   

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü 
maddesine göre Kentsel Dönüşüm Alanlarında 
Belediyelere Devir işlemleri 

14 164.414 25.730.032 

TOPLAM 1.106 6.854.102 89.106.617 

(*) Söz konusu taşınmazların gerçek ve tüzel kişilere satış bedeli belediye ve Milli Emlak tarafından 

oluşturulan müşterek komisyon tarafından belirlenmektedir. 
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2.3 Planlama Esasları ve Plan Türleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuatın 

İfraz, Tevhit ve Terkine İlişkin Esasları 

2.3.1 Planlama esasları ve plan türleri 

Planlama esaslarını ve plan türlerini irdelemeden önce Türkiye’deki planlama 

düşüncesinin safhasını kısaca incelemek gerekmektedir. 

Tekeli (2006) tarafından Türkiye’deki planlama düşüncesinin gelişimini 1840’la 1940’lar 

arasındaki yüz yıllık bir dönemi ele alarak değerlendirmiştir. Bu tarih aralığındaki ilk 

önemli gelişmenin 1848’de ilk kez bir Ebniye Nizamnamesinin çıkarılması olduğunu ve 

İstanbul’da geçerli olan nizamnamede Avrupa’daki kentsel gelişmelerden esinlenildiği 

ifade edilmiştir. Büyük yangınlardan sonra yangın yerlerinin düzenlenmesi için mevzi 

planlar yapılmaya başlanıldığını, Türkiye’de kurulan ilk belediyenin Galata-Beyoğlu 

civarında kurulan Altıncı Daire-i Belediye olduğunu ve 1860’lı yıllarda yabancı harita 

mühendislerinin yerini Türk kurmay subaylarının almış olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. 

Osmanlı’nın her yitirilen savaş sonrasında elden çıkan topraklardan büyük göçlerin ortaya 

çıkması ve bunların yeniden yerleştirilmesi ihtiyacı; 1877 savaşı göçmenlerinin 

yerleştirilmesinde kente bakış açısında önemli bir değişmenin işaretini ortaya koymuştur. 

İlk kez göçmenler kente yerleştirilmeye başlamış ve Osmanlı kentlerinde görülen, 

göçmen mahalleleri denilen grid planlı mahalleler 1877 sonrasında ortaya çıkmıştır 

(Tekeli 2006). 

Tekeli (2006), Cumhuriyet döneminde kent planlama düşüncesinin gelişerek bunun 

kurumlarının oluşturulmasının ise ancak 1930’lu yılların ilk yarısında gerçekleştiğini,  

1930 yılında çıkan ünlü 1580 sayılı Belediyeler Kanunu, yine aynı yıl çıkan 1593 sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, bu iki temel yasayı takip eden Yapı ve Yollar Kanunu, 

Belediye Bankası Kanunu ile Mühendislik ve Mimarlık Mesleğinin Görülmesine İlişkin 

Kanun’un çıkması izlediğini, bunların aslında modernist yasalar olduğunu ve bu yasaları 
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kentte var olmanın ve kentte yaşamanın meşruiyet çerçevesini çizen kurumsal yapı olarak 

yorumlamıştır. 

Tekeli (2006), 1940’ların bitiş noktası olarak seçilmiş olması bir rastlantı olmadığını, 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de hızlı bir kentleşme yaşanmaya başladığı, bu 

önemli gelişmenin kente ve kentleşmeye bakışı değiştirdiğini, gecekondulaşma gibi acil 

olarak çözülmesi gereken sorunların baskısı arttığı, bu dönüm noktasından sonra 

planlamadan beklentilerin düzeyi ve niteliği değiştiğini belirtilmiştir. 

Osmanlı Devletinden günümüze mülkiyet hukukundaki belirsizlikler ve kadastronun 

yakın tarihe kadar sonuçlandırılamaması, bunun yanında savaş sonrasında ülke 

topraklarının daralması neticesinde göç olgusunun ortaya çıkması ile sanayi devrimi 

sonrasında kır nüfusunun hızla azalarak kentlere göçün artması, kentsel planlamayı 

olumsuz etkilemiştir. 

İnsan toplum, çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum yaşantısını yakından 

etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı, yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini    ve 

gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın koruma, kullanma dengesini en rasyonel 

biçimde belirlemeyi amaçlayan ve kent planlamasında gelecekle ilgili gelişmeyi önceden 

belirlemeye çalışan bir kararlar bütününe planlama denir (Anonim 2012). 

Yıldız’a (2012) göre ülke, bölge ve belde verilerine göre oturma, çalışma, dinlenme ve 

ulaşım gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlarla, en iyi 

uyum ve çözüm yolları bulunarak belde halkının sağlığını korumak, sosyal ve kültürel 

ihtiyaçları ile yaşam düzenini, çalışma şartlarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla 

oluşturulan planlara imar planı denir. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde ise imar planlarının fiziki, doğal, tarihi ve 

kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, 

bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, 

sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlandığı belirtilmiştir. 
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Tanımlardan da anlaşılacağı üzere plan; içerisinde birçok unsuru barındırmalı, 

gerektiğinde mevcut durumu koruyarak, geleceği şekillendirmelidir. İmar Kanunu’nun 

planlamaya ilişkin yönetmeliği zamanın ihtiyaçları doğrultusunda güncellenerek 2014 

yılında yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikle birçok yeni kavram literatüre girmiş ve 

planlama çerçevesi daha kapsamlı hale getirilmiştir. 

Öncelikle, plan kademeleri yeni yönetmelikte kapsadıkları alan ve amaçları açısından; 

Mekânsal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları ve İmar Planları olarak belirlendiği 

görülmektedir. Buna göre planlama kademeleri, üst kademeden alt kademeye doğru 

sırasıyla; Mekânsal Strateji Planı, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama 

İmar Planı olarak tanımlanmıştır. 

Plan yapımına ilişkin esaslar, yeni Mekânsal Planlar Yönetmeliği’nde her bir kademe için 

ayrı ayrı tanımlanmış olup, genel planlama esasları ise aşağıda 15 madde olarak 

sıralanmıştır: 

1) Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır. 

2) Planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. 

3) Planlar, kademesine ve ölçeğine göre ve yapılış amacının gerektirdiği ayrıntı 

düzeyinde kalmak koşuluyla alt kademedeki planları yönlendirir. 

4) Üst kademe planlar, alt kademesindeki planlara mekânsal nitelikte hedef koyan, yol 

gösteren ve ilke belirleyen plandır. 

5) Mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ile nazım imar planları üzerinden ölçü 

alınarak uygulama yapılamaz. 

6) Planlar, diğer kademedeki planların büyütülmesi veya küçültülmesi yolu ile elde 

edilemez. 

7) Doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin koruma ve kullanma dengesinin sağlanması 

esastır. 

8) Yapıların ve çevrenin kalitesinin artırılması için planlarda gerekli sağlıklaştırma ile 

ilgili kararlara yer verilir. 

9) Planlarda afet, jeolojik ve doğal veriler esas alınır. 

10) Planlarda, varsa mevcut geleneksel dokunun korunması esastır. 
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11) Ülke ve bölge düzeyinde karar gerektiren büyük projelerin mekânsal strateji planı 

veya çevre düzeni planında değerlendirilmesi esastır. 

12) Planlama süreci; araştırmaların yapılması, sorunların ortaya konulması, veri ve bilgi 

toplama ile ilgili analiz aşaması; bilgilerin bir araya getirilmesi, birleştirilmesi ve 

sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili sentez aşaması ve plan kararlarının oluşturulması 

aşamalarından oluşur. 

13) Planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu 

yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme 

gibi yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması 

esastır. 

14) Planların iptal edilmesi halinde, daha önce alınan kurum ve kuruluş görüşleri ile 

birlikte yapılan analiz ve sentez çalışmaları yeni plan hazırlanmasında bu Yönetmelik 

kapsamında yeniden değerlendirilir. 

15) Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır. 

Korunacak alanların çevresinde yapılan planlar ise bu alanların hassasiyeti dikkate 

alınarak hazırlanır. 

3194 sayılı İmar Kanunu, bölge planları ve imar planları olmak üzere iki aşamalı 

kademelenme yapılmış ise de; günümüz ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen Mekansal 

Planlar Yapım Yönetmeliği’nde kapsam genişletilmiştir. Bahse konu Yönetmelik’le 

ayrıca bütün plan unsurları bir araya toplanarak parçalı yönetmelik uygulamasına son 

verilmiştir. İmar Kanunu ve yeni yönetmelikte geçen planlama kademeleri ile diğer 

planlama unsurlarını kısaca ele alalım. 

Bölge planları; sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme 

potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere 

hazırlanan plan olarak tanımlanmıştır. Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi (ZBK), Doğu 

Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) örnek bölge planlarıdır (Şekil 2.1). 

Mekânsal strateji planı; ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini 

mekânsal düzeyde ilişkilendiren, bölge planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef 
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ve stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşiklerini de dikkate alarak değerlendiren, yer 

altı ve yer üstü kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel 

değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal 

ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen, sektörlere 

ilişkin mekânsal politika ve stratejiler arasında ilişkiyi kuran, 1/250.000, 1/500.000 veya 

daha üst ölçek haritalar üzerinde şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, ülke 

bütününde ve gerekli görülen bölgelerde yapılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve 

raporu ile bütün olan plan olarak tanımlanmıştır. Söz konusu plan kademesi İmar 

Kanundaki bölge planlarına çerçeve oluşturduğu görülmektedir. 

 

Şekil 2.1 Bölge plan örneği 

Çevre düzeni planı; varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun 

olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, 

kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi 

sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler 

arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 

ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il 

düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plan olarak 

tanımlanmıştır (Şekil 2.2). 

Bütünleşik kıyı alanları planı; kıyıları, etkileşim alanı ile birlikte tüm sektörel faaliyet ve 

planları, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele 

alan; kıyı alanlarındaki fonksiyon ve faaliyetler ile kıyı alanlarına yönelik hedefler 



22 

 

arasındaki uyumu sağlayan; sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda kıyı 

ekosisteminin korunmasını ve doğal kaynakların kullanımını gözeten; ulaşım türleri ile 

ilgili kıyıda yapılması gerekli altyapı tesislerini içeren; koruma ve kullanma dengesini 

sağlayacak biçimde mekânsal hedef, strateji ve eylem önerilerini ve yönetim planını 

kapsayan, 1/25.000 veya 1/50.000 ölçekte şematik ve grafik planlama diline uygun, plan 

paftası ve planlama raporu ile bütün olarak stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde 

ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hazırlanan plan olarak tanımlanmıştır. 

 

Şekil 2.2 Çevre düzeni planı örneği (İstanbul ili, 1/25000 ölçekli) 

Nazım imar planı; mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun 

olarak, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin 

gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme 

yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım 

sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, 

varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 

1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, onaylı halihazır haritalar üzerine, plan notları 

ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plan olarak tanımlanmıştır (Şekil 2.3). 

Uygulama imar planı; nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları 

ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, 

sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, 

kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya 
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emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, 

taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve 

teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, 

arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi 

yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama 

programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 

varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır haritalar 

üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plan olarak 

tanımlanmıştır (Şekil 2.4). 

 

Şekil 2.3 Nazım imar planı örneği (Kazımiye Mah., 1/5000 ölçekli) 

Koruma amaçlı imar planı; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu 25  uyarınca hazırlanan nazım ve uygulama imar planı olarak 

tanımlanmıştır (Şekil 2.5). 

 

                                                 
25 TC Resmi Gazete, Tarih: 23.07.1983, Sayı: 18113 
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Şekil 2.4 Uygulama imar planı örneği (Karaman Mah., 1/1000 ölçekli) 

 

Şekil 2.5 Koruma amaçlı imar planı örneği (Çorlu Kalesi 1/1000 ölçekli) 

Uzun devreli gelişme planı; milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, sulak 

alanlar gibi korunan alanın sahip olduğu özellik ve nitelikleri göz önünde tutarak kaynak 

değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve uzun dönemde sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için teknik, sosyal, ekonomik, eylem ve yönetim modellerinin belirlendiği, ilişkilerin 

kurulduğu, bölgelemeye dayalı ekosistem yaklaşımlı plan olarak tanımlanmıştır. 

Ulaşım ana planı; şehrin mekânsal, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre ulaşım ihtiyaç 

ve talepleri ile sürdürülebilir gelişmeyi dikkate alarak; şehir ve yakın çevresinin ulaşım 

sistemini, ulaşım ağını, standart ve kapasiteleri ile ulaşımın türlere dağılımını, kara, deniz 

ve hava ulaşımı ve bu ulaşım türlerinin birbirleriyle entegrasyonu, bu türlere ait transfer 

noktalarını, depolama ve aktarma merkezlerini, ticari yük koridorlarını ve toplu taşıma 
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güzergâhları ile gerektiğinde otopark, bisiklet ve yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik 

konularında gereken ayrıntıları belirleyen, toplu taşımaya ağırlık veren ve öncelikli kılan, 

kısa ve uzun dönemde ulaşım türlerine ait sorunlara çözüm önerilerini ortaya koyan, 

gerektiğinde şehrin üst ve alt kademe planları ile eşgüdümlü olarak hazırlanabilen, plan 

paftası ve raporuyla bir bütün olan plan olarak tanımlanmıştır. 

Revizyon İmar Planı; imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının 

mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması 

amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi 

için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında 

revizyon yapılmasıdır. 

İlave İmar Planı; imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana 

bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum 

sağlayacak biçimde, bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak 

ilave imar planı yapılmasıdır. 

İmar Planı Değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik 

altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere 

dayanılarak yapılan değişikliktir. İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin 

iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı 

standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz. Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran 

imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak 

suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve 

yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır. Yoğunluk 

artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik 

altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca 

kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır. İmar 

planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya 

yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu 

hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir:  
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a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi 

gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır. 

b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait 

sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin 

hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 

Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların 

yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı 

veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit 

edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur. 

c) Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanların yüzölçümleri toplamının altına 

düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktarları, düzenleme 

ortaklık payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alanlarda 

kullanılabilir. Ancak yol hariç düzenleme ortaklık payına tabi bir kullanımın kamu 

ortaklık payına tabi bir kullanıma dönüştürülmek istenilmesi halinde, düzenleme ortaklık 

payına tabi alanın hizmet edeceği etki alanında eşdeğer bir alan ayrılır. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde plan değişikliklerine ilişkin olarak yukarıda 

belirtilen esaslar dışında, imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz 

şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı 

değişiklikleri ile imar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına 

ait imar planı değişiklikleri belirli şartlara bağlanmıştır. 

Ayrıca, yönetmelik plan yapımına ilişkin kurumları “idare” olarak tanımlamış ve  

büyükşehir belediyelerini, büyükşehir kapsamında olmayan yerlerde; belediye ve 

mücavir alan sınırları içerisinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini ve ilgili 

mevzuatları uyarınca plan yapma, yaptırma ve onaylama yetkisine sahip kurum ve 

kuruluşları bu tanım içerisine katmıştır. Böylelikle belediyeler dışında plan yapma yetkisi 

olan kamu kurum ve kuruluşları da plan çalışmalarını bu yönetmelik çerçevesinde 

yürütecektir. Meri mevzuatta planlama yetkisi olan bazı kurum ve kuruluşlar aşağıda 

sıralanmıştır: 
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(1) Kalkınma Bakanlığı 

(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

(3) Kültür ve Turizm Bakanlığı 

(4) Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

(5) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

(6) Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

(7) Belediye Başkanlığı 

(8) İl Özel İdaresi 

(9) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

(10) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Çevre düzeni planı ve imar planları onaylandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü 

içinde otuz gün süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan 

yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan 

edilir. Planlara itiraz, otuz günlük ilan süresi içinde idareye yapılır ve itirazlar idarece 

değerlendirilir. İdarenin karar merciince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca 

bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması 

halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir. İtirazlar; askı süresinin dolduğu tarihten 

itibaren en geç otuz gün içinde ilgili idare karar merciine gönderilir ve en geç otuz gün 

içinde karara bağlanarak planlar kesinleşir. İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine 

idarelerce, planlarda değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak 

yeniden ilan süreci başlatılır. Onaylanmış planlarda yapılacak revizyon, ilave ve 

değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 

Yeni yönetmeliğin getirdiği en büyük yenilik ise kesinleşen planların idarelerce plan 

notları, plan raporu, onaya ilişkin karar, askı tutanakları ve jeolojik-jeoteknik veya mikro 

bölgeleme etütleri ile birlikte en geç on beş gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından belirlenen sayısal veri yapısına göre coğrafi bilgi sistemi ortamında 

kaydedilerek, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Portalı’nda yayımlanmasıdır. Bu uygulamanın 

hayata geçirilmesi halinde planın sorgulanabilir hale gelmesi kolaylaşacak dolayısıyla 

kurumsal denetim kadar sivil denetimi ve veriye ulaşımı kolaylaştıracaktır.  
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2.3.2 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatın ifraz, tevhit ve terkine ilişkin 

esasları 

İfraz; tapu kütüğünde tek parsel halinde kayıtlı bulunan taşınmazın teknik metotlara göre 

parsellere bölünmesidir. İmar mevzuatı açısından ise taşınmazın inşaata elverişli 

parsellere bölünmesine ifraz (ayırma) denir. Tevhid; ifrazın tersine olarak, birden fazla 

taşınmazın bir araya getirilmesini, tapu kütüğünde ayrı ayrı sayfalarda kayıtlı 

taşınmazların tek parsel haline getirilmesi diğer bir deyişle parsellerin inşaata yapmaya 

imkan verecek şekilde birleştirilmesidir. Terkin ise; tapuya kayıtlı bir taşınmazın, kayda 

tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi, tapu sicilinden silinmesidir. 

İmar mevzuatı yönünden tevhit ve ifraz işlemleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15’inci 

maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nün 2010/22 sayılı Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında 

konulu genelgesinde, terk işlemleri ise aynı Kanun’un 11 inci maddesi ile Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1985/1477 sayılı “3194 sayılı İmar Kanunu ve 

Yönetmelikler Hk.” konulu genelgesinde düzenlenmiştir. 

3194 Sayılı Kanunun ifraz ve tevhidi düzenleyen 15’inci maddesi; “imar planlarına göre 

yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan 

gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilmez. İmar parselasyon 

planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin bu planlara uygun olması 

şarttır. İmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların, 

asgari cephe genişlikleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit 

edilir. İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan 

küçük ifrazlara izin verilmez.” şeklinde düzenlenmiştir. 

3194 Sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde 

ifraz ve tevhit işlemleri ile ilgili; her türlü imar adasında, parselasyon planı yapılmadan 

bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhit yapılamayacağı, çeşitli kamu ve hizmet tesislerinin 

gerçekleştirilmesi maksadı ile yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden bu hizmet ve 

tesisler için lüzumlu parçalara ayrılmasını sağlamak üzere, yapılacak ifrazlar ile yeni 



29 

 

parsel oluşturmamak koşulu ile parsel sınırı düzeltme işlemleri bu yönetmelikteki ifraz 

şartlarına tabi olmadığı, yapı nizamı veya kullanım kararı birbirinden farklı olan 

parsellerin tevhit edilemeyeceği, imar planında ifraz hattıyla birbirinden ayrılan 

parsellerin tevhit edilemeyeceği, aynı yapı nizamına sahip olmakla birlikte uygulama 

imar planı ile farklı yoğunluk kararı getirilmiş imar parselleri tevhit edildiği takdirde 

oluşan parselin yoğunluğu, tevhit edilen parsellerin tevhit öncesi katlar alanının toplamını 

aşamayacağı, uygulama imar planında emsal verilmeyen parsellerde katlar alanı, planla 

veya bu yönetmelikle belirlenen, taban alanı katsayısı ile kat adedinin çarpılmasıyla 

hesaplanacağı, uygulama imar planı ile farklı kat adedi veya yükseklik getirilmiş imar 

parselleri tevhit edildiği takdirde tevhit edilen parsellere verilen yükseklik değerleri 

aşılamayacağı, tevhit edilen parsellerin kesiştiği sınırda plan kararına uygun kademe 

yapılacağı, aralarında yol cephesinde (3,00) m. ve daha fazla kot farkı bulunan imar 

parsellerinin tevhidi halinde parsellerin bitiştiği sınırda bu yönetmeliğe göre kademe 

yapılması ve kat adedinin her kademenin kendi içinde değerlendirilmesi zorunluluğu, bir 

adada ifraz yapılmak suretiyle yola cephesi bulunmayan parsel oluşturulamayacağı, yola 

cephesi olmayan parsellerin bulunduğu adalarda yola cephesi bulunmayan parsele yola 

cephe sağlamaya yönelik düzenleme yapılmaksızın bu parsele ve sınırı bulunan diğer 

parsellere ruhsat düzenlenemeyeceği, Kanun’un 18’inci maddesinin uygulanamadığı 

hallerde yola cephesi bulunan parsellerden herhangi biri ile tevhit edilmesinin mecburi 

olduğu, parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamadığı hallerde bu alanlarda plana 

ve yapılaşmamış olup olmadığına göre müsait olan parsellerle re’sen tevhit yoluyla 

parselasyon yapmaya ilgili idarenin yetkili olduğu gibi düzenlemeler getirilmiştir. 

Yine aynı yönetmelikte; imar planlarında, iskan hudutları içinde bulunup da, umumi 

hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ayrıldıktan 

sonra geriye kalan parçaları imar planı ve bu Yönetmelik esaslarına göre müsait ise 

parsellere ayrılabilir. Diğer taraftan, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre müsait 

olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir. Tamamı umumi hizmetlere ayrılan 

yerlere rastlayan veya kalan parçası plan ve yönetmelik hükümlerine göre yapı yapılması 

müsait olmayan arsalar, kamulaştırılıncaya kadar sahipleri tarafından olduğu gibi 

kullanılmaya devam olunacağı belirtilmiştir. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2010/22 sayılı Tescile Konu Olan Harita ve 

Planların Kontrolü Hakkında konulu genelgesinde; imar parsellerini oluşturmak amacıyla 

ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine 

ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemini parselasyon 

niteliğinde olan ayırma olarak tanımlamış ve bir parselin iki veya daha fazla parçaya 

bölünmesi halinde, bölünen parselin numarası iptal edileceği ve ayrılan parçalara adanın 

son parsel numarasını izleyen numaralar verileceği, bir parselin bir kısmının yola terk 

edilmesi durumunda, parselin numarasının korunacağı ve iki veya daha fazla parselin 

birleşmesi halinde, birleşen parsellerin numaralarının iptal edileceği, birleştirme sonucu 

oluşan parsele adanın en son parsel numarası verileceği hüküm altına alınmıştır. 

İmar Kanunu’nun 11’inci maddesinde terk işlemleri; “imar planlarında; meydan, yol, 

park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere 

ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askeri 

yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk 

Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye 

ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı 

ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye; belediye ve mücavir alan 

hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir. Ancak, bu 

yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın halihazır kıymeti 

için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme şekli taraflarca tespit olunur. Bu suretle 

maledilen arazi ve arsalar belediye veya özel idare tarafından satılamaz ve başka bir 

maksat için kullanılamaz. Bu hususta tapu kütüğünün beyanlar hanesine gerekli şerh 

konur. Belirtilen yerlerin kullanılış şekli, yeni bir imar planıyla değiştirilip özel mülkiyete 

konu olabilecek hale getirildiği takdirde, bu yerler devir alınan idareye belediye veya özel 

idarece aynı usulle iade edilir. Buna aykırı davranışı sabit olan ilgililer şahsen 

sorumludur. Bu terkinler hiçbir şekilde resim, harç ve vergiye tabi değildir.” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Terk işlemlerine ilişkin olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1985/1477 sayılı 

“3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikler Hk.” konulu genelgesinde de İmar Kanunu 

ile aynı paralelde hükümler düzenlenmiştir. 
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2.4 Hazine Taşınmazlarının Planlanması, İfraz, Tevhit ve Terkine İlişkin Kurumsal 

ve Yasal Çerçevenin Değerlendirilmesi 

Hazine taşınmazlarının planlanması, ifraz, tevhit ve terkinine ilişkin usul ve esaslar; 

Kamu menfaatinin korunması ile idarenin Hazine taşınmazlarının yönetim ve elden 

çıkarılmasına ilişkin olarak etkinliğinin artırılmasına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması 

için 178 Sayılı KHK’nın 13’üncü maddesinde 2011 yılında yapılan düzenlemeyle 

planlama ve tadilat yetkisi verilmiş ancak bu düzenleme bir ay sonra değiştirilerek yetki 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilmiştir. Yine, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz 

Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun’un 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasındaki ifraz, tevhit, tescil işlemlerinin 

imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın yapılmasına ilişkin maddede 2003 

yılında yapılan düzenlemenin “imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın” kısmı 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

Yukarıdaki düzenlemelerin dışında Hazineye ait taşınmazlarda imar planları veya tadilatı 

yapılması halinde ne şekilde işlem tesis edileceğine ilişkin olarak 123 sıra sayılı Milli 

Emlak Genel Tebliği ile 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri; İmar 

Kanunu uyarınca yapılacak terk işlemlerinde uygulanacak esaslar ise 203 sıra sayılı Milli 

Emlak Genel Tebliği’nde açıklanmıştır. Ayrıca,  Kamu İdarelerine  Ait Taşınmazların 

Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik’te, imar planında öngörülen amaç dışındaki 

kullanımlar için talep edilen taşınmazlar ile imar planlarında meydan, yol, park, yeşil 

saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılan ve 

tapudan terkin edilecek olan ve başka kullanımlar için talep edilen taşınmazların tahsis 

ve devrinin yapılamayacağı,  taşınmazın imar plânıyla başka bir amaca ayrılması halinde 

tahsisin kaldırılması, imar planının yapımı aşamasında tahsisli kamu idaresinin uygun 

görüşünün alınmamış olması durumunda ise ilgili kamu idaresinin görüşü alınmak 

suretiyle tahsisin kaldırılması, Hazineye ait taşınmazların satışını düzenleyen 313 sıra 

sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nde ise,  imar planlarında bir kamu hizmeti için ayrılmış 

taşınmazların  (ilgili idare tarafından bu hizmette kullanılmayacağı belirtilen taşınmazlar 

hariç) satılamayacağı  hükümleri düzenlenmiştir. 



32 

 

Hazine taşınmazlarının imar planlarının takibi ve incelenmesini düzenleyen 123 sıra 

sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nde  belirtilen yasal düzenlemeler yürürlükten  kalkmış 

ve yerine yeni İmar Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikler yürürlüğe 

girmiş olmakla birlikte, yürürlükte olan anılan tebliğin sonuç bölümünde; imar 

planlarının hazırlanması ve aşamasında, Hazineye ait arazi ve arsaların Bakanlığımız 

hizmetleri için gerekli olan (ihtiyaç duyulan) alanlara ayrılmasını sağlamak üzere, 

belediyesine resmen talepte bulunulması, imar planlarının duyuru yerlerinde askıya 

çıkarılması ve halka duyurulmasının izlenmesi amacıyla, haftada en az bir defa, belediye 

duyuru yerinin millî emlâk servisinden görevlendirilecek bir personel tarafından kontrol 

edilerek, düzenlenecek tutanağın ayrı bir dosyada muhafaza edilmesi, planın duyuru 

süresi içerisinde, Hazine menfaati bulunduğu hallerde, Hazine arsa ve arazilerini 

ilgilendiren imar planlarına karşı, süresi içerisinde idarî mahkemelere müracaat edilmesi 

üzerinde titizlikle durulması gerektiği belirtilmiştir. 

Milli Emlak iş ve işlemlerine ilişkin yetki devrini düzenleyen 327 sıra sayılı Milli Emlak 

Genel Tebliği incelendiğinde imar planlarına itiraz ve dava açılması yetkisinin 

defterdarlık ve kaymakamlıklarca kullanılacağı belirtilmiştir. 

Hazine taşınmazlarının ifraz, tevhit ve imar planına göre terkinine ilişkin olarak 327 sıra 

sayılı Milli Emlak Genel Tebliği incelendiğinde, Hazinenin paydaş olduğu taşınmazların 

rızaî taksim ve ifraz işlemleri hakkındaki talepler Maliye Bakanlığı’na gönderilmeyerek, 

Hazine hak ve menfaatleri göz önünde bulundurularak Valiliklerce (defterdarlıklar) ve 

Kaymakamlıklarca (malmüdürlükleri) sonuçlandırılacağı, Hazine taşınmazlarından imar 

plânı bulunmayanların ifraz ve tevhit işlemleri, 3194 Sayılı Kanun ile bu Kanun’a 

dayanılarak çıkarılan  Plansız Alanlar  İmar Yönetmeliği ile 5403 sayılı Toprak Koruma 

ve Arazi Kullanımı Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Hazine hak ve 

menfaatleri göz önünde bulundurularak Valiliklerce (defterdarlıklar), taşınmaz ilçede ise, 

Valilikten (defterdarlık) izin alınmak suretiyle Kaymakamlıklarca (malmüdürlükleri) 

sonuçlandırılacağı, Hazineye ait taşınmazlardan imar planı içinde kalanların ifraz ve 

tevhit işlemlerinin ise Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun 

olmak kaydıyla ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Hazine hak ve menfaatleri göz 

önünde bulundurularak Valiliklerce (defterdarlıklar), taşınmaz ilçede ise, Valilikten 
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(defterdarlık) izin alınarak Kaymakamlıklarca (malmüdürlükleri) sonuçlandırılacağı 

belirtilmiştir. 

İmar planında yol, meydan, park, yeşil alan, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal 

gibi kamu hizmetlerine ayrılmış yerlere rastlayan Hazine taşınmazlarının kamuya 

bedelsiz terk ve tapu kaydından terkini işlemlerine ilişkin olarak 203 sıra sayılı Milli 

Emlak Genel Tebliği’nde detaylı düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile taşınmazların 

imar hukuku ve mülkiyet hukuku yönünden irdeleme yapılarak terk işlemlerinin kanun 

ve amacına uygun yapılması sağlanmaya çalışılmıştır. Tebliğe göre talebe konu 

taşınmazların; 

1) Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerden ise hangi tarihte ve ne şekilde intikal ettiği 

veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olup olmadığı, 

2) Terki talep edilen taşınmaz malın bulunduğu köy veya mahalle, ada ve parsel numarası 

veya tapu tarihi ile numarası, yüzölçümü, niteliği, 

3) Terki istenilen taşınmaz malın hangi kamu hizmeti veya hizmetlerine ve ne kadarlık 

miktarının ayrılmış olduğunun ayrı ayrı ve açık bir şekilde belirtilmesi, 

4) Boş olup olmadığı, kullanılıyor ise halen ne şekilde ve ne kadarının hangi amaçlarda 

kullanıldığı, 

5) Terke konu taşınmaz malın; Hangi tür plan içinde olduğu, (Mevzi imar planı ise Maliye 

Bakanlığı’ndan izin alınıp alınmadığı) ve imar planının kaç m2’lik alanı kapsadığı, bu 

alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinin uygulanıp uygulanmadığı, 3194 

sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulanmış ise, bu alan içinde anılan maddenin 

üçüncü fıkrasında sayılan genel hizmetlere ayrılan yerler dahil düzenleme ortaklık payı 

olarak ayrılan sahanın toplam yüzölçümü ile Hazineden, diğer tüzel kişiliklerden, 

belediye ve şahıslardan ayrılan payların ayrı ayrı saptanarak toplam miktarları, bu alan 

dahilinde tapuda belediye adına kayıtlı taşınmazlar bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa 

imar planında hangi amaca ayrıldığı ve söz konusu hizmetin belediyece 5 yıllık imar 

programına alınıp alınmadığı, alınmış ise projenin hangi yıl gerçekleştirileceği, 

6) Deniz, göl ve nehir kıyıları ile tarihî ve turistik yörelerde ve sit alanı kapsamında 

bulunup bulunmadığı, 

7) Ormanla ilgisi bulunup bulunmadığı, 
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8) Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde yeşil alan 

düzenlemeleri kapsamında kalan taşınmaz mal, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılmış 

arazi ise; Doldurma ve kurutma işleminin hangi idarece yapıldığı, bu işlemler için ilgili 

bakanlıkların uygun görüşü alınıp alınmadığı, olarak belirlenen 8 maddede belirtilen 

hususlar incelendikten sonra uygun görülenlerin encümen kararı veya il idare kurulu 

kararı  doğrultusunda; “Bu taşınmaz malın, ..............m2’lik kısmı/tamamı onaylı imar 

planında .............(imar planında ayrıldığı amaç yazılacaktır) ayrılması nedeniyle, 3194 

sayılı İmar Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, kamunun ortak kullanımına açık 

olmak üzere tapu sicilinden bedelsiz terki yapıldığından...................(Belediyece/İl Özel 

İdaresince) satılamaz ve başka bir maksat için kullanılamaz. İleride, imar planı 

değiştirilerek kullanış şekli özel mülkiyete konu olabilecek hale getirildiğinde veya imar 

planı değiştirilmeksizin terk edildiği amaç dışında kullanıldığı veya kullandırıldığı 

takdirde tekrar aynı şartlarla ve idarî yoldan Hazine adına tescil edilir” şerhinin tapu 

kütüğüne konulması suretiyle terkin işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Yetki kullanımını belirleyen 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nde terk ve 

tapudan terkin işlemleri ise kesinleşen imar planlarında resmî kurum alanı olarak ayrılan 

ve ilgili kamu idarelerine tahsis edilmesi üzerine yatırım programına alınarak ödeneği 

ayrılan (imar mevzuatına uygun olarak inşaata başlanılmak üzere olan) taşınmazların 

belirli bir kısmının imar planında yol, yeşil alan ve park olarak ayrılması veya bir kamu 

hizmetine tahsisli ve üzerinde tahsis edildiği kamu idaresine ait bina bulunan 

taşınmazların tahsis ve hizmetin aynı parselde devamı şartıyla sadece bir parçasının imar 

planında yol, yeşil alan ve park olarak ayrılması hallerinde; gerekli imar parselinin 

oluşturulması veya ifraz işleminin yapılabilmesi açısından, taşınmazın tahsisli olduğu 

kamu idaresinin veya bağlı olduğu bakanlığın uygun görüşü üzerine, bu taşınmazların 

imar planında yol, yeşil alan ve park olarak ayrılan kısımlarının 3/5/1985 tarihli ve 3194 

sayılı İmar Kanunu’nun 11’inci maddesi gereğince terk ve tapudan terkin işlemleri; 

taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine, 203 sıra sayılı Milli Emlak Genel 

Tebliği’nin “Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine Konulması Gereken Şerhler” başlıklı 

ikinci bölümünde yer alan şerh konulmak suretiyle Valiliklerce (defterdarlıklar), taşınmaz 

ilçede ise, Valilikten (defterdarlık) izin alınmak suretiyle Kaymakamlıklarca 

(malmüdürlükleri) yapılacağı hükmü düzenlenmiş olup, tahsisli olmayan taşınmazların 

terk ve tapudan terkin işlemleri için yetki devri yapılmadığından bu taşınmazlara ilişkin 

talepler Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce sonuçlandırılacağı anlaşılmaktadır. 
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3. HAZİNE TAŞINMAZLARININ YÖNETİM VE ELDEN ÇIKARILMASI 

YÖNÜNDEN İFRAZ, TEVHİT VE TERKİN İŞLEMLERİNİN ÇORLU İLÇESİ 

ÖRNEĞİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  

3.1 Tekirdağ İli ve Çorlu İlçesinin Coğrafi ve Demografik Yapısı 

Tekirdağ, ilin batısında yer alan, en yüksek tepesini 945 m rakımlı Ganos Dağı (Işıklar 

Dağı)’nın oluşturduğu Tekir Dağları hariç genelde düzlüktür. Kuzeyde ilin en önemli 

akarsuyu olan Ergene nehri bulunur. Ergene, yarattığı alüvyonlu ovaların verimliliği ile 

il nüfusunun büyük bir kısmını çevresindeki yerleşimlere toplamıştır. Tekirdağ’ın bitki 

örtüsü Marmara Denizi kıyısında makilik, dağlık alanlarda ormanlık, diğer yerlerde ise 

step özelliği gösterir. Tekirdağ’ın iklimi, Akdeniz iklimi ve kara ikliminin bir karışımıdır. 

Sahil yöresinde Marmara Denizi‘nin etkisiyle nemli bir bölgedir. Tekirdağ İli, 

Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Ergene, Muratlı, Saray, Şarköy, Marmara 

Ereğlisi, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinden oluşmaktadır (Şahin 2015) (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1 Tekirdağ İli İdari Haritası (Anonim 2015g) 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ganos_Da%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1klar_Da%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1klar_Da%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekir_Da%C4%9Flar%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ergene
http://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz_iklimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kara_iklimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Marmara_Denizi
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tekirdagnette.com/tekirdag-haritasi/&ei=m1NsVbnuLYG7sQG9pYLoCA&bvm=bv.94455598,d.bGg&psig=AFQjCNHpDn0xqZrzsMyPfBsKOd8lhSDCrg&ust=1433249006169501
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Arazi varlığının büyük kısmını birinci sınıf tarım arazisi oluşturmaktadır. Türkiye’nin 

yağlık ayçiçek ve buğday üretiminin büyük bölümünü karşılar. Tekirdağ İli’nin  Malkara, 

Hayrabolu ve Saray ilçelerinde tarım ve hayvancılık; Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı 

ve Muratlı ilçelerinde ise sanayi, endüstri ve tarım; Süleymanpaşa, Marmara Ereğlisi ve 

Şarköy kıyı turizmi, liman tesisleri ve tarım ve hayvancılık ağırlıklıdır.  

Tekirdağ, yüzölçümü dikkate alındığında ekili dikili alanların geniş sahalar kapladığı ve 

tarıma elverişli alanların ilin % 80’ini oluşturduğu bir ildir. İlde iklime ve tarım 

arazilerine bağlı olarak çok çeşitli ürünler yetiştirilmektedir. Bunların başlıcaları; buğday, 

ayçiçeği, soğan, karpuz, kiraz ve üzümdür. Tekirdağ’da topoğrafik şartlar büyük göl ve 

akarsuların oluşmasına olanak tanımamıştır. Ancak su ihtiyacı göletler, barajlar ve yeraltı 

suları ile sağlanmaya devam etmektedir. Tekirdağ, İstanbul’a yakınlığı ve turizm 

olanakları nedeniyle İstanbul’un sayfiye yeri olarak kullanılmakta ancak plansız 

yapılaşma nedeniyle istenilen düzenli şehircilik planlaması gerçekleşememiştir. 1970 

senesine kadar tarıma dayalı sanayiye sahip olan Tekirdağ ili, 1970’ten sonra hızla 

sanayileşmiştir. Çerkezköy, Çorlu ve Ergene, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde sanayi 

kuruluşları daha fazladır. Süleymanpaşa, Malkara, Çorlu, Çerkezköy ve Hayrabolu 

ilçelerinde olmak üzere toplam 5 adet Ticaret ve Sanayi Odası,11 adet Organize Sanayi 

Bölgesi ve 1 adet Avrupa Serbest Bölgesi bulunmaktadır (Şahin 2015h). 

Tekirdağ İli ve çevresi, özellikle son yıllarda büyük bir metropol haline dönüşen İstanbul 

İli’nin etkisi altında kalmıştır. İstanbul’un nüfus yoğunluğundan tükenmeye yüz tutan 

arazi olanakları ve trafik, çevre kirliliği, sanayi kuruluşlarının faaliyetlerinin kısıtlanması 

gibi diğer bazı nedenler sanayileşmeyi, geniş arazileri olan ve deniz, kara ve hava yolu 

ulaşım ağlarının kurulu olduğu Tekirdağ İli’nin Ergene, Çorlu ve Çerkezköy gibi 

ilçelerine itmiştir. Bunun sonucu olarak, daha çok tarımla uğraşan bu ilçeler, giderek birer 

sanayi kenti haline gelmiştir. 

Çorlu İlçesi, özellikle 1970’li yıllarda başlayan sanayileşme süreci ile birlikte tarihsel 

olarak tarımın egemen olduğu ilçede 1980’li yıllardan itibaren sanayileşme ön plana 

çıkmıştır. Fabrikalar yoğun olarak İstanbul-Edirne D-100 Karayolu ve Çorlu - Velimeşe 

Çerkezköy bağlantı yolu üzerinde yerleşmiş durumdadır. Yerel internet sitelerindeki 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Malkara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayrabolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87orlu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erkezk%C3%B6y
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veriler doğrultusunda bölgede yaklaşık olarak 815 adet sanayi kuruluşu mevcut olup, 

bunların 675 adedi, 55.712 çalışanıyla Organize Sanayi ve Serbest Bölge kapsamında 

kalmaktadır.  Bu bölgede özellikle tekstil, boyama, deri, ayçiçek yağı, kağıt, makine 

imalatı, dondurma fabrikaları; Ergene-Çerkezköy yolu bölgesinde tekstil, boyama, kablo, 

meşrubat ve kazan fabrikaları faaliyette bulunmaktadır (Anonim 2015h). 

Tekirdağ bölgesinin bazı sektörlerdeki üretiminin, ülke toplam üretim veya tüketim 

içindeki paylarına bakıldığında, Ergene İlçesi rafine ayçiçek yağında ülke üretimin % 

13’ünü, margarin yağında ülke üretiminin % 42’sini, ambalaj kağıdında ülke üretiminin 

% 40’ını, işlenmiş deride ülke üretiminin % 26’sını ve değişik dallardan tekstil üretiminin 

% 10’unu karşılamaktadır (Anonim 2015ı). 

Çorlu İlçesi, 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile ikiye bölünerek Çorlu 

ve Ergene İlçeleri meydana gelmiştir. Bu bölünme neticesinde sanayi kuruluşlarının 

neredeyse tamamı Ergene İlçesi sınırlarında kalmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 

verilerine göre 2014 yılı itibariyle Çorlu İlçesinin nüfusu 235.630, Ergene İlçesinin 

nüfusu ise 57.613 kişidir. Sanayi, kentsel nüfus, çalışan nüfus ve ilçelerin nüfus verileri 

dikkate alındığında Çorlu İlçesi’nin kentsel yerleşme alanı olarak, Ergene İlçesi’nin ise 

sanayi kenti olarak tercih edildiği veya edileceği öngörülmektedir (Anonim 2015ı). 

3.2 Çorlu İlçesi Muhittin ve Kazımiye   Mahallelerindeki   Hazine Taşınmazlarının 

İncelenmesi 

3.2.1 İnceleme konusu mahallelerin planlama süreci 

Çorlu İlçesine ilişkin coğrafi ve demografik yapı kısmında da açıklandığı üzere 

İstanbul’un yanı başında olması nedeniyle 1980 yılından itibaren ciddi bir sanayileşme 

sürecine girmiş ve bunun sonucu olarak, bölgesindeki diğer il merkezlerini geride 

bırakarak İstanbul’dan sonra Trakya’nın en büyük kent merkezi haline gelmiştir. 1990 ve 

2000 yılları arasında kent merkezi nüfusu kontrolsüz olarak iki katını aşmış ve sonraki 

yıllar nüfus artış hızı bölgedeki tüm kentlerden fazla olmuştur. Kontrolsüz sanayi ve 



38 

 

kentleşme sonrasında önemli çevresel sorunları ortaya çıkarmıştır. Ergene Nehri ve bu 

nehrin kollarından olan Çorlu Deresinin bugünkü hali sanayi, evsel ve tarımsal kökenli 

atık suların ortaya çıkardığı sorunları gözle görülebilir hale getirmiştir. Bir kısmı Ergene 

Havzası içinde kalan Çorlu İlçesi ve yanı başındaki diğer büyük sanayi kenti olan 

Çerkezköy İlçesi’ndeki çevresel ve kentsel problemlerin son yıllarda gündeme gelmesi 

dikkatleri bu bölgeye çekmiştir. 

Ergene Havzası koruma ve kullanma kararlarını belirlemek ve sürdürülebilirliğini 

sağlamak, bölgedeki sanayi ve kentleşmenin kontrollü ve planlı hale getirilmesini 

sağlamak üzere üst ölçekli planlar yürürlüğe konulmuştur. Bu çerçevede, 2004 yılında 

1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı yürürlüğe 

konulmuş, söz konusu plan 2009 yılında revizyon görerek yeniden onaylanmış ve 2010 

yılında bu planın plan notlarında tadilat yapılmıştır. Yine, aynı bölgede, 2004 yılında 

Çorlu İlçesi İle birlikte komşu illerin ilçelerini de kapsayan 1/25.000 ölçekli Çorlu, 

Çerkezköy, Marmaracık, Muratlı ve Büyükkarıştıran Alt Bölgeleri Çevre Düzeni Planı 

(ÇDP) yapılmış ve müteakibinde 2011 yılında 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni 

Planı (Şekil 3.2) yürürlüğe girmiştir. 

 

Şekil 3.2 Tekirdağ ili çevre düzeni planı (1/25000 ölçekli) 

İnceleme konusu mahalleler Çorlu ilçesinin batısında, şehrin İstanbul istikametinde 

bulunmakta olup, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarında (Şekil 3.3) kentsel yerleşme 

alanında ve Küçük Sanayi Sitesi alanında kalmaktadır.  
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Şekil 3.3 Kazımiye mahallesi ve Muhittin mahallesi çevre düzeni planı (1/25000 ölçekli) 

Çorlu İlçesi ve inceleme konusu taşınmazların bulunduğu Kazımiye ve Muhittin 

mahallelerindeki 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında (NİP) (Şekil 3.3) sık, orta ve 

seyrek yoğunlukta konut alanları, ticaret alanları, sanayi sitesi alanı ve kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait alanlar olarak planlandığı görülmektedir.  

1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları (UİP) adından da anlaşılacağı üzere uygulamaya 

esas planlardır. Şehrin gelişme aksında bulunması nedeniyle, söz konusu mahallelerde 

uygulama imar planları yapılmış ve yerleşime açılmıştır. 

 

Şekil 3.4 Kazımiye mahallesi ve Muhittin mahallesi nazım imar planı (1/5000 ölçekli) 
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3.2.2 İncelenen mahallelerdeki Hazine taşınmazlarının imar planında ayrıldığı 

amaçların analizi ile ifraz, tevhit ve terke konu edilen ve edilebilecek 

taşınmazların analizi 

Çalışmada inceleme alanı olarak Kazımiye ve Muhittin mahalleleri seçilmiş olup, bunun 

nedenleri; kent merkezi ile gelişme alanlarının geçiş noktasında olması, mahallelerin 

kentin İstanbul İli istikametinde ve kentin büyüme aksında olması, hızlı nüfus artışı  

nedeniyle kentsel rant ile kamusal ihtiyaçların yoğun olarak karşılandığı bölge olması 

münasebetiyle çalışma konusu  imar mevzuatı uyarınca yapılan ifraz, tevhit ve terk 

işlemlerinin yoğun olarak yapılan bölgede olması ile Hazine taşınmazlarının sayısının 

ilçedeki toplam Hazine taşınmazının % 14’ünü bulması nedeniyle istatistiki veri ve 

sonuçların değerlendirilmesinde yeterli orana sahip olması olarak sıralanabilir. 

Hazine taşınmazlarının yönetim ve elden çıkarılmasındaki en önemli unsurlardan biri 

edinim veya mülkiyetin hukuki dayanağı ve yönetimde belirleyici rol oynayacak olan 

imar planında ayrıldığı amacın belirlenmesidir. Mülkiyetin hukuki dayanağı ile imar 

planında ayrıldığı amaç iyi irdelenmezse idari işlemlerde zafiyet ortaya çıkabilir. 

Mülkiyetin hukuki dayanağı ile taşınmazın imar planındaki durumunun veri olarak ortaya 

konması yani istatistiki bilgi haline getirilmesi; yönetimde planlama, proje ortaya koyma 

ve performans kriterleri belirlemede önemli rol oynayacağı kuşkusuzdur. 

Hazinenin özel mülkiyetinde Çorlu İlçesi Muhittin mahallesinde toplam 148,42 hektar 

alanı kapsayan 160 adet; Kazımiye mahallesinde ise toplam 43,67 hektar alanı kapsayan 

91 adet taşınmaz bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazların mülkiyetinin hukuki 

dayanakları aşağıda sınıflandırılmıştır. Muhittin mahallesine ilişkin verilerin analiz 

sonuçlarına göre taşınmaz varlığının % 34’ünün rızaen ifraz/tevhit suretiyle tescil 

edildiği, % 43’ünün ise İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması sonucunda tescil 

edildiği görülmüştür. Söz konusu mahallede ifrazen tescil edilen taşınmazlar yoğun 

yerleşim alanında yani uygulama yapılması belediye tarafından tercih edilemeyen 

bölgede, İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılan bölge ise yeni yerleşim ve 

gelişme alanlarında olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3.1). 
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Kazimiye mahallesine ilişkin verilerin analiz sonuçlarına göre de taşınmazların % 

60,43’ünün rızaen ifraz/tevhit suretiyle tescil edildiği, % 7’sinin İmar Kanunu’nun 18. 

maddesi uygulaması sonucunda tescil edildiği görülmüştür. İncelenen mahallede Hazine 

taşınmazlarının büyük kısmı gelişme bölgesi ve prestij projelerinin yapıldığı bölgede 

olmasına rağmen İmar Kanunu’nun 18. maddesinin uygulanmadığı, belediye tarafından 

imar planı üzerinden şahıs ve firmalara inşaat ruhsatı verildiği, bölgedeki kamuya yapılan 

tahsislerin yatırım programına alınması nedeniyle milli emlak teşkilatı tarafından rızaen 

ifraz/tevhit seçeneğinin kullanılması zorunluluğunun ortaya çıktığı tespit edilmiştir 

(Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.1 Muhittin mahallesindeki Hazine mülkiyetlerinin hukuki dayanaklarına göre 

sınıflandırılması 

S.No Mülkiyetin Hukuki Dayanağı Adet Yüzölçümü (m2) 

1 
İmar Planı Doğrultusunda rızaen ifraz/tevhit 

edilerek tescil edilen taşınmazlar 
54 789,172.77 

2 
İmar Planı doğrultusunda 18. madde 

uygulaması sonucunda tescil edilen taşınmazlar 
69 312,724.21 

3 
6360 Sayılı Kanun Uyarınca tescil edilen 

taşınmazlar 
8 54,471.14 

4 Bağış suretiyle tescil edilen taşınmazlar 1 3,916.00 

5 İhdas suretiyle tescil edilen taşınmazlar 2 83,406.17 

6 Kadastro suretiyle tescil edilen taşınmazlar 11 224,947.00 

7 
Kamulaştırma suretiyle tescil edilen 

taşınmazlar 
14 15,117.00 

8 Trampa suretiyle tescil edilen taşınmazlar 1 443.75 

TOPLAM 160 1,484,198.04 

İki mahalledeki Hazine taşınmazlarının imar planında ayrıldığı amaçların incelenmesi 

neticesinde, İmar Kanunu’nun 11’inci maddesine göre kısmen veya tamamen terk 

alanında kalan taşınmazlar da sınıflandırılarak incelenmiştir (Çizelge 3.3, Çizelge 3.4).  

Muhittin Mahallesine ilişkin verilerin analiz sonuçlarına göre taşınmazların toplam 46,50 

hektarının terk kapsamında kaldığı, yaklaşık 90 ha. mera alanının vasıf değişikliğinden 

gelen taşınmazın  Maliye Bakanlığının muvafakatı ile özel parselasyon ve planlamaya 
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tabi  tutulduğu, bu parselasyon neticesinde aynı mahalledeki 14 adet ve toplam 5,59 

hektarlık taşınmazın ise park olarak tescil edildiği, bunun dışında 16 adet ve toplam 24,97 

hektarlık taşınmazın ifraz edilmek suretiyle yol olarak tescil edildiği saptanmıştır 

(Çizelge 3.3).  

Çizelge 3.2 Kazımiye mahallesindeki Hazine mülkiyetlerinin hukuki dayanaklarına göre 

sınıflandırılması 

S.No Mülkiyetin Hukuki Dayanağı Adet Yüzölçümü (m2) 

1 
İmar Planı Doğrultusunda rızaen ifraz/Tevhit 

Edilerek tescil edilen taşınmazlar 
55 203,276.34 

2 
İmar Planı doğrultusunda 18. madde uygulaması 

sonucunda tescil edilen taşınmazlar 
6 37,823.55 

3 
6360 Sayılı Kanun Uyarınca tescil edilen 

taşınmazlar 
4 15,162.00 

4 Bağış suretiyle tescil edilen taşınmazlar 0 0 

5 İhdas suretiyle tescil edilen taşınmazlar 0 0 

6 Kadastro suretiyle tescil edilen taşınmazlar 14 147,818.00 

7 
Kamulaştırma suretiyle (2942/30) res’en ifraz 

edilerek tescil edilen taşınmazlar 
9 22,101.75 

8 Kamulaştırma suretiyle tescil edilen taşınmazlar 3 10,533.00 

9 Trampa suretiyle tescil edilen taşınmazlar 0 0 

TOPLAM 91 436,714.64 

Terk kapsamında geriye kalan 34 adet ve toplam 15,94 hektarlık hazine taşınmazının ise 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulaması görmediği tespit edilmiştir. 

İnceleme konusu mahalledeki hazine taşınmazının % 21’ine tekabül eden 34 adet 

taşınmazın değerlendirilebilmesi için terk kapsamında kalan kısımlarının ifrazı gerekli 

olmuştur. Kazımiye mahallesine ilişkin olarak elde edilen verilerin analiz sonuçlarına 

göre taşınmaz varlığının toplam 16,16 hektarlık kısmının terk kapsamında kaldığı, aynı 

mahalledeki 2 adet ve toplam yaklaşık 0,5 hektarlık taşınmazın park olarak, 12 adet ve 

toplam 2,34 hektarlık taşınmazın ifraz edilmek suretiyle yol olarak tescil edildiği tespit 

edilmiştir (Çizelge 3.4).  
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Çizelge 3.3 Muhittin mahallesindeki Hazine mülkiyetlerinin kısmen veya tamamen İmar 

Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında kalıp kalmadığına göre dağılımı  

S.No 
İmar Kanunun 11’inci Maddesinde 

Belirtilen Amaç 
Adet Yüzölçüm (m2) 

1 Park Alanı 26 177.689,31 

2 Otopark Alanı 2 674,00 

3 Yol 50 286.635,14 

TOPLAM (*) 464.998,45 

(*) Bir taşınmazda birden fazla aynı sınıf olduğundan ve toplam adet verisi yanıltıcı olabileceğinden yazılmamıştır. 

Kazımiye mahallesine ilişkin verilen incelenmesi halinde; taşınmazların toplam 16,16 

hektarının terk kapsamında kaldığı, aynı mahalledeki 2 adet ve toplam yaklaşık 0,5 

hektarlık taşınmazın park olarak, 12 adet ve toplam 2,34 hektarlık taşınmazın ifraz 

edilmek suretiyle yol olarak tescil edildiği saptanmıştır (Çizelge 3.4).   

İnceleme konusu mahallenin bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci 

madde uygulamasının Çorlu Belediyesi tarafından tercih edilmediği hususu göz önüne 

alındığında, bölgedeki hazine taşınmazlarının hızlı bir şekilde ekonomiye 

kazandırılabilmesi veya kamu hizmetine sunulabilmesi için toplam 71 adet veya 

mahalledeki Hazine taşınmazlarının % 78’inin terk kapsamında kalan kısımlarının ifrazı 

gerekli olmuştur. İmar planlama süreçlerinde kamu arazilerinin durumunun özel önem 

taşıdığı ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri arasında yer 

alan “kamu kaynağında” azalışa neden olunabilecek bir eylemin gerçekleştirilmemiş 

olmasına özen gösterilmesi beklenmektedir.   

Çizelge 3.4 Kazımiye mahallesindeki Hazine mülkiyetlerinin kısmen veya tamamen İmar 

Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında kalıp kalmadığına göre dağılımı  

S.No 
İmar Kanunu’nun 11’inci 

Maddesi’nde Belirtilen Amaç 
Adet Yüzölçümü (m2) 

1 Park Alanı 22 70.515,22 

2 Otopark Alanı 2 5625,08 

3 Yol 52 85.485,89 

TOPLAM (*) 161.626,19 

(*) Bir taşınmazda birden fazla aynı sınıf olduğundan ve toplam adet verisi yanıltıcı olabileceğinden yazılmamıştır. 
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3.3 Hazine Taşınmazlarının Planlanma Süreci ve Tadilatlarının Yargı Kararları 

Yönünden İncelenmesi 

Kamusal olarak büyük bir mülkiyet potansiyeline sahip olduğu, yayımlanan 

istatistiklerden anlaşılan Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından sosyal ve ekonomik 

değişim dönemlerinde, yerel birimlerin büyük ölçüde kamusal ihtiyaçlarını giderme 

yolunu izlemiş, bu doğrultuda yerel yönetimlerin plan kararlarına müdahil olacak 

kurumsal yasal düzenlemeler yapılmamıştır. Bunun en açık örneği Hazine taşınmazlarına 

ilişkin plan takip ve incelenmesini düzenleyen 123 sıra sayılı Milli Emlak Genel 

Tebliğinde sadece Maliye Bakanlığı’nın ihtiyaçları için ayrılan taşınmazların imar 

planlarında gösterilmesi gerekli önlemlerin alınması hüküm altına alınmıştır.  

Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından yapılan plan kontrollerinde, 

Maliye Bakanlığı veya taşra teşkilatınca kamu hizmetlerine tahsis edilen yerler ile diğer 

taşınmazların lehine Hazine parsellerinin aleyhine yapılan plan, tadilat ve uygulamaların 

tespiti yöneticilerin bu plan, tadilat ve uygulamaları dava konusu etmeye yönlendirmiştir. 

Bu çalışma kapsamında il yöneticileri arasında yapılan anket çalışmasında, anketi 

cevaplayanların % 72’si belediyelerin imar planı yapımı aşamasında kurumlarının 

görüşüne başvurulmadığı, % 67’sinin plan tadilatlarında kurum görüşüne 

başvurulmadığı, % 75’inin ise plan müelliflerince imar planı yapılırken Hazine 

taşınmazlarının büyük kısmı imar rantı (getiri) dışında bırakıldığı belirtilmiştir. 

Anket çalışmasında milli emlak yöneticileri tarafından, Hazine taşınmazlarında ilk kez 

plan yapılması halinde; tahsisli Hazine taşınmazının tahsis amacında planlanıp 

planlanmadığının en önemli unsur olduğu, bunun yanında herhangi bir kuruma tahsisli 

olmayan bir Hazine taşınmazının konut, ticaret, sanayi gibi amaçlarla planlanıp 

planlanmadığının, tahsisli bir Hazine taşınmazının konut, ticaret, sanayi, yol, park vs. 

planlanıp planlanmadığının ve herhangi bir kuruma tahsisli olmayan bir Hazine 

taşınmazının 3194 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen amaçlarda ayrılıp 

ayrılmadığının öncelikli olarak incelendiği tespit edilmiştir. 
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Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yöneticilerine uygulanan anket çalışması ve 

çalışma alanında yapılan saha incelemelerin sonuçlarına göre Hazine taşınmazlarına 

ilişkin yapılan imar planı, plan tadilatları ve uygulamalarında aşağıdaki hususların öne 

çıktığı vurgulanmalıdır:  

1) Kamu hizmetine ayrılmış taşınmazın imar planında bu amaca ayrılmaması, 

2) İmar planında kamu hizmetine ayrılan taşınmazın, yatırımcı Bakanlığın görüşü 

alınmadan plan tadilatıyla başka bir amaca ayrılması veya daraltılması, 

3) İmar hakkı olan (konut, ticaret, sanayi alanı olarak planlanan) Hazine taşınmazının, 

sadece Hazine parselini kapsayacak şekilde ve imar hakkının kaldırılmasını içerecek 

şekilde imar planı veya tadilatına konu edilmesi, 

4) Devam eden bir yolun Hazine parselinden itibaren genişletilmesi, 

5) Üst ölçekli planlara uygun plan veya tadilat yapılmaması, 

6) Hazine parselinin bulunduğu kısımda çıkmaz sokak oluşturulması. 

Yukarıda belirtilen hususların dava konusu edildiği ve bu şekilde açılan davaların Hazine 

lehine sonuçlandığı belirlenmiştir. Ancak, idare tarafından açılan bazı davalarda Hazine 

taşınmazlarına imar hakkı verilmesi talep edilmiş olup, bu şekilde bir uygulama malike 

özgü bir uygulama olacağı ve planlama ilkelerine aykırı olduğu açıktır. Anket 

çalışmasında yöneticilerin % 59’unun imar planı ve tadilatlarının incelenmesinde teknik 

personelin olmaması durumda, yönetici ve diğer personel tarafından Hazine menfaati 

doğrultusunda karar verme aşamasında kurumsal mevzuatın konuyu çözmeye yeterli 

olmadığını, % 90’ının ise imar planları ve plan tadilatlarının, kamu menfaati yönünden 

incelenmesi ve karar verilmesine ilişkin usul ve esasların tebliğe dönüştürülmesi ihtiyacı 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle, imar plan ve tadilatlarında idarenin değerlendirme 

ve karar vermesini kolaylaştıracak, planlama ilkeleri çerçevesinde kurumsal yasal 

düzenleme yapılması ve mevcut tebliğlerin değişen mevzuat ve günün şartlarına göre 

revize edilmesi gerekli görülmektedir. Bu çerçevede Hazine taşınmazları yönetiminin 

sadece ekonomik ve hukuki bir konu olmadığı ve aynı zamanda konunun teknik, 

ekonomik ve hukuki yönlerinin birlikte değerlendirilmesinin zorunlu olduğu ve bu 

amaçla bütün yönleri Hazine taşınmazları yönetimine katkı yapabilecek gayrimenkul 
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geliştirme ve yönetimi uzmanlarının merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmesinin 

önemli katkılarının olabileceği vurgulanmalıdır.   

3.4 Hazine Taşınmazlarındaki İfraz, Tevhit ve Terkin İşlemlerinin Taşınmazların 

Yönetimine ve Elden Çıkarılmasına Etkileri 

Hazine taşınmazlarının yönetim ve elden çıkarılmasına ilişkin genel usul ve esaslar 5018 

Sayılı Kanun, 2886 Sayılı Kanun, 4706 Sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi 

Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere bir çok özel kanun, yönetmelik, tebliğ ve 

genelgeye konu edilmekle birlikte, bu taşınmazların planlanması ile 3194 sayılı İmar 

Kanunu uyarınca ifraz, tevhit ve tekin edilmesi hususları, milli emlak iş ve işlemlerini 

belirleyen kurumsal kanun, yönetmelik ve tebliğlerde sınırlı  olarak tanımlanmıştır. 

Hazine taşınmazlarının yönetimine ve elden çıkarılmasına ilişkin idarenin etkinliğinin 

arttırılması ve kamu kaynağından en yüksek faydayı sağlayacak alanın belirlenmesi; 

taşınmazın imar planında ayrıldığı amacın değerlendirilebilir veya uygulanabilir olmasına 

bağlıdır.  

Mahalli idarelerin birçoğunun imar uygulaması yöntemini yeterince kullanmaması ve 

taşınmazları kadastral parsel üzerinden ve imar planına göre ruhsatlandırması Hazine 

taşınmazların yönetimini ve elden çıkarılmasını olumsuz etkilemektedir. 

İmar Kanunu’nun 11’inci maddesindeki, imar planında meydan, yol, park, yeşil saha, 

otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi amaçlara ayrılan  Hazine taşınmazlarının  

Maliye Bakanlığının onayı ile mahalli idarelere terk edileceği ve tapu sicilinden terkin 

edileceği hükmü düzenlenmiş ancak, belediyelerin Maliye Bakanlığı’ndan terk onayı 

gelen yerlerde terk amacını fiilen yerine getirmemeleri nedeniyle tapuda terkin işleminin 

gerçekleştirilememesi Hazine taşınmazlarının  yönetim ve elden çıkarma işlem sürecini 

sonlandırmalarını engellemektedir. 
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Çalışma alanındaki taşınmazlarda da görüldüğü üzere, belediyenin İmar Kanunu’nun 

18’inci madde uygulaması yapmadığı ve kamusal amaçla değerlendirilmek üzere 

taşınmaz ihtiyacının ortaya çıktığı bölgelerde Hazine taşınmazlarının; imar planına göre 

imar hakkı olan kısımla birlikte terke konu alanlarının da ayrı birer parsel olarak ifrazen 

oluşturmak suretiyle tescil edilerek, Hazine taşınmazlarının yönetim ve elden 

çıkarılmasına ilişkin etkinliği arttırılmaya çalışılmış ise de; bu çözümün yine İmar 

Kanunu’nun 15’inci maddesindeki, “imar planlarına göre yol, meydan, yeşil saha, park 

ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu 

kısımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilmez” hükmü uyarınca, tapu idarelerince 

kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle uygulaması durdurulmuştur. Bu husus ile ilgili olarak 

4706 Sayılı Kanun’da yer alan ifraz, tevhit, tescil işlemlerinin, imar mevzuatındaki 

kısıtlamalara tâbi olmaksızın yapılmasına ilişkin maddede 2003 yılında yapılan 

düzenlemenin “imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın” kısmı Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir: 

02/04/2011 tarih ve 27893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E:2009/13, K:2011/23 

sayılı Anayasa Mahkemesi kararında; “imar hukukuna ilişkin kurallar temel olarak 3194 

sayılı İmar Kanunu’nda yer almaktadır. İmar Kanunu’nun ifraz ve tevhid başlıklı 15’inci  

maddesinde imar planlarına göre yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumi 

hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına veya 

tevhidine izin verilmez. İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak 

ifraz veya tevhidin bu planlara uygun olması şarttır. İmar planlarında parsel cepheleri 

tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların, asgari cephe genişlikleri ve büyüklükleri 

yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir. İmar planı dışında kalan alanlarda 

yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmeyeceği, tescil 

ve şüyuun izalesi başlıklı 16’ncı maddesinde ise; belediye ve mücavir alan hudutları 

içindeki gayrimenkullerin re’sen veya müracaat üzerine tevhid veya ifrazı, bunlar 

üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, bu Kanun ve yönetmelik 

hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır. 

Onaylama işlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 

gün içinde sonuçlandırılır ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir. Tapu 

dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde sonuçlandırmak zorunda olduğu hükmül 
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yer almaktadır. Anılan maddelerde, imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan 

taşınmazların bu kısımlarının ifraz ve tevhidi yasaklanmış, imar parselasyon planı 

tamamlanmış olan yerlerde ifraz ve tevhidin yapılabilmesi ise imar planına uygun olması 

koşuluna bağlanmış ve imar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerler ile imar 

planı dışında kalan alanlarda yapılacak ifrazlar yönünden ise yönetmeliklerde belirtilen 

kurallara uyulması koşulu aranmıştır.  

Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki taşınmazların tevhit veya ifrazı ile bunlar 

üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini işlemlerinin tapu dairesince 

sonuçlandırılması ise bu işlemlerin İmar Kanunu ve yönetmelik hükümlerine 

uygunluğunun ilgili idari kurullarca onaylanması şartına bağlanmıştır. Kısaca, ifraz ve 

tevhit işlemlerinin yapılabilmesi, imar mevzuatına uygun olmalarına ve bu uygunluğun 

ilgili idari kurullarca tespit edilerek onaylanmasına bağlıdır. Getirilen bu düzenleme ile 

sağlanmak istenen nihai amacın kamu yararı olduğu kuşkusuzdur. İtiraz konusu kuralda 

yer alan imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın ibaresi, Hazine’ye ait 

taşınmazların ifraz, tevhit ve tescil işlemlerinin imar mevzuatındaki kısıtlamaların dışına 

çıkarılması sonucunu doğurmakta ve İmar Kanunu ile konuya ilişkin yönetmeliklerde 

öngörülen kurallara aykırı da olsa Maliye Bakanlığı’nın bu yöndeki taleplerinin ilgili 

idarelerce yerine getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu işlemlerin yapılabilmesi 

için imar mevzuatına uygun olma koşulunun ortadan kalkması ve bu uygunluğun idari 

kurullarca denetiminin olanaksız kılınması ise imar hukukunda denetimsiz bir alan 

oluşturmakta, bu da Devletin bu konudaki gözetim ve denetim görevini yerine 

getirmesine engel olmaktadır. Anayasa’nın 5 ve 56’ncı maddeleriyle Devlete verilen 

ödevlerin somut tedbirlerle nasıl yerine getirileceği yasa koyucunun takdirinde ise de söz 

konusu ödevler yerine getirilirken Hazineye ait taşınmazların ifraz ve tevhit işlemleri 

yönünden ayrıcalık tanınarak bu işlemlerin imar mevzuatındaki kısıtlamalar dışında 

tutulması, Anayasa’nın anılan maddeleriyle bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle 

itiraz konusu kuralda yer alan imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın ibaresi, 

Anayasa’nın 5. ve 56. maddelerine aykırı olduğu gerekçeleri ile iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesince bahse konu kararda kamu yararına atıfta bulunulmuş ise de; 

kamu taşınmazlarının kamusal amaçlı veya ekonomiye kazandırılmasının hızlandırılması 
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çerçevesinde imtiyaza konu edilmesi kabul edilmemiştir. Söz konusu düzenlemenin İmar 

Kanunu dışında 4706 Sayılı Kanun ile düzenlenmesi imar mevzuatına müdahale gibi 

algılanmıştır. Diğer taraftan iptale gerekçe olarak gösterilen İmar Kanunu’nun 15’inci 

maddesinden önce, aynı kanunda düzenlenen 11’inci maddesinde; Hazine 

taşınmazlarının 15’inci maddesinde belirtilen amaçlara ayrılması halinde kamuya terk 

edileceğini hüküm altına aldığı hususu mahkeme kararında değerlendirilmemiştir.  

Anket çalışmasında il yöneticilerinin % 79’u tarafından Hazine taşınmazlarının imar 

fonksiyonlarının “konut + yol + otopark”, “sanayi / ticaret + yol + yeşil alan / park” veya 

“resmi kurum + yol + park” olduğu durumlarda, taşınmazların belirtilen amaçlar 

doğrultusunda yönetilmesi veya elden çıkarılması işlemlerinden önce, İmar Kanunu’nun 

11’inci maddesi hükmü kapsamında kalan kısımlarının  (yol, park, yeşil alan ve otopark 

gibi) milli emlak birimleri tarafından yapılan ifraz taleplerinin, kadastro veya tapu 

idaresince, terk yapılmaması nedeniyle karşılanmaması Hazine taşınmazlarının hızlı bir 

şekilde değerlendirilmesini veya ekonomiye kazandırılmasını olumsuz yönde etkilediği 

belirtilmiştir. 

3.5 Hazine Taşınmazlarındaki İfraz, Tevhit ve Terkin İşlemlerinin Taşınmazların 

Değerlemesine Etkileri 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat 

yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması ile 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni 

verilmesi işlemlerine esas olacak bedellerin tespiti; Hazine Taşınmazlarının İdaresi 

Hakkında Yönetmelik ile uluslararası değerleme standartları dikkate alınarak Maliye 

Bakanlığı personeli tarafından tespitine ilişkin değerleme kriterleri ile bu Bakanlık 

tarafından belirlenen diğer taşınmazların aynı personel tarafından yapılacak değerleme 

işlemleri konusundaki kriterleri oluşturmak, değerlemeye ilişkin standardizasyonu 

sağlamak, yapılacak bedel tespiti ve takdirlerine ilişkin standart, ilke, yöntem ve 

teknikleri geliştirmek ve taşınmaz değerlemelerinde izlenecek usul ve esasları belirlemek 

amacıyla yayımlanan 2014/1 Sıra Sayılı Genelge uyarınca yapılmaktadır. 
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Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte 2014 yılında yapılan değişiklikle 

kiralama ve irtifak hakkı işlemlerine ilişkin bedel takdirlerinde taşınmazın rayiç bedeli 

üzerinden belli bir oran karşılığı hesaplanmak suretiyle belirlenmesi esası getirilmiştir. 

Rayiç bedelin tespitinde ise 2014/1 Sıra Sayılı Genelge ile getirilen yasal çerçeve 

uluslararası değerleme standartlarını esas alarak saha araştırması ve taşınmazın 

özelliklerinin iyi analiz edilmek suretiyle ve emsal satış, gelir yöntemi ve maliyet yöntemi 

gibi güncel değerleme yöntemlerine göre yapılması hüküm altına alınmıştır. 

Türkiye’de değerleme çalışmalarındaki temel sorun gerçek satış değerlerine 

ulaşılamamasıdır. Böyle bir sorgulama, kişileri vergi cezası hesaplanacağı korkusuna 

itmekte ve bu değerlerin paylaşılmasının sağlanması ise değerleme elemanının kişisel 

beceri ve ikna kabiliyetine kalmaktadır. Kurumlar tarafından yapılan değerleme raporları 

ve satış verilerinin sağlıklı bir şekilde envantere dönüştürülmemesi ve diğer kurumlarla 

paylaşılmaması bu sektörün gelişmesinin; doğru değerin tespiti ve güvenilir değerleme 

raporunun önündeki en önemli engeldir. Bu doğrultuda Hazine taşınmazlarının ihale 

bedelleri gerçek piyasa değerleri yönünden emsal için aranan en önemli veri haline 

gelmektedir.  

Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesine yönelik işlemlerde, taşınmazların 

değerlerinin tespitinde yönelik en büyük sıkıntı taşınmazların imar planında ayrıldığı 

amaçların, İmar Kanunu’nun 11’inci ve 15’inci maddesinde belirtilen amaçlarla aynı 

anda bulunması ve taşınmazın bulunduğu bölgede İmar Kanunu’nun 18’inci madde 

uygulaması yapılmadan yapılanmaya gidilmesidir.   

Gerçek ve kamu dışındaki tüzel kişiler tarafından bu durum ya ruhsat alma karşılığı rızaen 

terk veya belediyeleri ikna suretiyle plan tadilatı yoluyla giderilmektedir. Hazine 

yönetimi ise taşınmazı ya olduğu gibi yani terk alanlarıyla birlikte satışa çıkartmak veya 

tapu ve kadastro birimleri ikna edilebilirse taşınmazın terke konu kısımlarını ifraz ederek 

ayrı bir parsel numarası vermek suretiyle ayırdıktan ve Hazine adına tescil ettirdikten 

sonra imar hakkı olan kısmını irtifak veya satışa sunmaktadır. Bu iki durum değerleme 

ve değerleme sonucunda ortaya çıkan değer üzerinden yapılan ihaleyi etkilemektedir. 

Şöyle ki Hazine taşınmazlarının terke konu alanlarıyla birlikte satılması halinde, 
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değerlemesi yapılırken, piyasada emsal araştırmasında uygulama parseli gibi mi (terk 

alanı olmayan) yoksa bu kısıtlılık dikkate alınarak mı yapılacağı tereddüdü ortaya 

çıkmaktadır. Bu konuya ilişkin anket sorusuna il yöneticileri tarafından verilen cevap da 

aynı tereddüdü ortaya koymaktadır. Ankette; imar planında “konut + yol + park” olarak 

planlanan Hazine taşınmazının satışına esas birim değerinin araştırılması aşamasında; 

aynı bölgede (cadde, sokak) imar planında sadece “konut” olarak planlanan ve birim 

değeri 1.000,00 TL/m2 olan taşınmazın emsal alınması halinde, satışa konu edilecek 

Hazine taşınmazının sadece konutta kalan yüzölçümünü dikkate alarak değeri hesaplarım, 

yol ve parkta kalan yüzölçümü dikkate almam değerlendirmesine yöneticilerin % 46’sının  

katıldığını ve kalan % 54’lük kısmının ise katılmadığını beyan etmişlerdir. Bu tereddüdün 

gerekçesi olabileceği düşünülen diğer bir çapraz anket sorusunda; imar planında “konut 

+ yol + park” olarak planlanan Hazine taşınmazının satışına esas birim değerinin 

araştırılması aşamasında; aynı bölgede (cadde, sokak) imar planında sadece “konut” 

olarak planlanan ve birim değeri 1.000,00 TL/m2 olan taşınmazın emsal alınması halinde, 

müşterinin taşınmazı satın aldıktan sonra plan tadilatı yaptırarak tamamını “konut” imarlı 

hale getirebileceği veya imar uygulaması aşamasında bu kısım düzenleme ortaklık 

payında (DOP) değerlendirilerek değer artışına etki edeceğinden, satışa konu taşınmazın 

imar durumunu dikkate almaksızın emsal birim değeri üzerinden satış değeri hesaplarım 

değerlendirmesine bu kez yöneticilerin % 52’sinin katıldığı, % 48’i ise katılmadığını 

beyan etmişlerdir. Bu durumda Hazine taşınmazlarının plan üzerinden terk alanlarını 

düşerek değerlemesinin yapılması halinde, müşterinin bu taşınmazda belediyeye tadilat 

yaptırarak haksız rant elde etme yönünde inisiyatif kullanacağı düşüncesinin hakim 

olduğu kanısını ortaya çıkarmaktadır.  

Farklı amaçlarla Hazine taşınmazlarının ekonomik analizi, proje geliştirme ve değerleme 

çalışmalarının yapılmasında önemli sorunlarla karşılaşıldığı gözlenmektedir. Özellikle 

değerleme çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlarda tereddütlerin ortaya çıktığı dikkati 

çekmektedir:  

- Taşınmazın terkte kalan kısımlarının İmar Kanunu’ndaki kısıtlamadan Hazineyi muaf 

tutmak suretiyle ifraz ederek sadece imarlı kısmının aynı emsaller dikkate alınarak 

değerleme yapıldıktan sonra satışa sunulması, parsel numarası almış terk alanının ise 
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uygulamaya girmesi halinde DOP payının üzerindeki miktarının Hazineye intikali, 

uygulama yapılamayacak bölgede ise Maliye Bakanlığının terkini uygun gördüğü ve 

fiilen terk amacında kullanıldığı tarihte sicilden şerh konulmak suretiyle terkin edilmesi   

- Terk alanlarıyla birlikte satılacak ise aynı özellikteki bir taşınmazın emsal alınarak 

değerleme yapılması ve satışa sunulması halinde uluslararası değerleme standartlarına 

uygun olarak giderilmiş olacaktır. Bu işlemleri anılan standartlara uygun olarak 

yapabilmek üzere ilgili birimlerde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü lisans ve 

lisansüstü programlarından mezunların uzman yardımcısı ve denetim elemanı olarak 

istihdam edilmesinin gerekli ve hatta zorunlu olduğu vurgulanmalıdır.   
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameyle; Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

taşınmazların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek ve Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların 

satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde 

kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak  görevleri ile  özel kanunlar çerçevesinde  

bedelsiz devir ve terk işlemlerini tesis etmek görevleri Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 

verilmiştir. 

Yukarıdaki hukuki düzenleme doğrultusunda Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Hazine 

taşınmazları; 

- Kamusal ihtiyacı kaynak kullanmaksızın gidermek amacıyla 5018 Sayılı Kanun ve bu 

kanun uyarınca çıkarılan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında 

Yönetmelik ve diğer özel kanunlar çerçevesinde tahsis veya devredilmek, 

- Kiraya verilmek, 

- İrtifak hakkı tesis edilmek, suretiyle yönetilmekte veyahut satılarak devletin bütçe 

dengesine olumlu katkı sağlanmaktadır. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, plan yapımına ilişkin kurumları “idare” olarak 

tanımlamış ve büyükşehir belediyelerini, büyükşehir kapsamında olmayan yerlerde; 

belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel 

idarelerini ve ilgili mevzuatları uyarınca plan yapma, yaptırma ve onaylama yetkisine 

sahip kurum ve kuruluşlar bu tanım içerisine katmıştır. Böylelikle belediyeler dışında 

plan yapma yetkisi olan kamu kurum ve kuruluşları da plan çalışmaları bu yönetmelik 

çerçevesinde yürütecektir. Meri mevzuatta Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, İl Özel 
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İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının planlama 

yetkisi bulunmaktadır. 

Hazine taşınmazlarda imar planları veya tadilatı yapılması halinde ne şekilde işlem tesis 

edileceğine ilişkin olarak 123 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile 327 sıra sayılı Milli 

Emlak Genel Tebliği hükümleri; İmar Kanunu uyarınca yapılacak terk işlemlerinde 

uygulanacak esaslar ise 203 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde açıklanmıştır. 

Çalışmanın önceki bölümlerinde de ifade edildiği üzere Tekirdağ ili ve çevresi, özellikle 

son yıllarda büyük bir metropol haline dönüşen İstanbul ilinin baskısı altında kalmıştır. 

İstanbul ilinin tükenen arazi olanakları ve trafik, çevre kirliliği, sanayi kuruluşlarının 

faaliyetlerinin kısıtlanması gibi diğer bazı nedenler sanayileşmeyi, geniş arazileri olan ve 

deniz, kara ve hava yolu ulaşım ağlarının kurulu olduğu Tekirdağ ilinin Ergene, Çorlu ve 

Çerkezköy ilçelerine itmiştir. Bunun sonucu olarak, daha çok tarımla uğraşan bu ilçeler, 

giderek birer sanayi kenti haline gelmiştir. 

Sanayi kuruluşlarının Çorlu ilçesi ve civarında yerleşim kararı vermeleri, ilçenin kent 

nüfusunu önemli ölçüde arttırmış ve kendi bölgesinde İstanbul ilinden sonraki en büyük 

kent merkezi olmakla birlikte Türkiye genelinde nüfus yoğunluğu bakımından 51 ili 

geçen büyüklüğe ulaşmıştır. Sanayi kuruluşlarının yerleştiği 1990 ile 2000’li yıllardaki 

kentin planlı alanlarının kısıtlılığı ve yoğun göçü karşılayacak iskan alanlarının olmayışı 

kaçak ve plansız yapılaşmayı ortaya çıkarmıştır. Kaçak yapılaşma sonucunda sanayi 

kuruluşlarının etrafındaki Ergene ilçesi sınırları içerisinde kalan Sağlık, Yeşiltepe 

mahalleleri ile Çorlu ilçesi sınırları içerisinde kalan Hıdırağa, Cemaliye, Nusratiye, 

Şeyhsinan ve Havuzlar mahallelerinin dış çeperlerinde plansız ve ruhsatsız yapılaşma 

ortaya çıkarmıştır.  

Örnek alan çalışmasının verileri de dikkate alındığında hızlı nüfus artışı ve kentleşme; 

Çorlu ilçesindeki Hazine taşınmazlarının etkinliğini arttırmış ancak bu taşınmazların 

terke konu kısımlarının ayrıştırılamaması taşınmazların yönetim ve elden çıkarılmasını 

güçleştirdiği hatta engel olduğu, çalışmada tespit edilen ifraz işlemlerinin ise tapu, 

kadastro ve belediye gibi kurumlarının inisiyatif ve sorumluluk alması suretiyle 
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çözümlendiği tespit edilmiştir. Söz konusu Hazine taşınmazlarının planlama sürecinde ve 

ifraz, tevhit ve terk işleminde yaşanılan sorunlar anket verilerinden de anlaşıldığı üzere 

Türkiye geneline mahsustur ve genel mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğu tespit 

edilmiştir. 

Türkiye genelindeki Hazine taşınmazları, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün internet 

sitesinde yayımlanan 2014 yılı verilerine göre,  3.749.420  adet ve 229.418.731.608,00 

m2  yüzölçümlü olarak sektörde büyük bir potansiyele sahip olmakla birlikte, örnek 

çalışma alanında elde edilen verilerle de  teyit edildiği üzere, edinim usullerinin homojen 

olmaması, planlama sürecinin taşınmazları kısıtlı hale getirmesi, mahalli idarelerin imar 

uygulaması yapmadan plan üzerinden yapılanmaya gitmeleri ve  özel kanunlardaki bazı 

hükümlerin belediye, kadastro ve tapu idareleri ile milli emlak teşkilatı arasında ihtilafa 

neden olması nedenleri ile  söz konusu taşınmazların  yönetimi ve elden çıkarılma süreci 

istenilen seviyeye ulaştırılamamaktadır (Anonim 2015e). 

Hazine taşınmazları kamu mallarının ayrıcalıklı statüsünden faydalanmakla birlikte, imar 

planları ve tadilatları bakımından özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinden ayrıştırılmamış, 

bu hususta hukuksal düzlemde kamusal korumaya alınmamıştır. İmar Kanunu ile mahalli 

idarelere verilen kamu gücü etkili ve kamu menfaati gözetilerek kullanılmamıştır. 

Belediyelerce yapılan planlamalarda Hazine taşınmazları mümkün olduğunca kamu 

alanlarına ayrılarak sosyal ve siyasal baskılar bertaraf edilmiştir. Diğer taraftan hızlı 

kentleşme ve yoğun göç karşısında ortaya çıkan iskanlı alan ihtiyaçları belediyeler 

tarafından karşılanamamış ve bunun sonucunda kamu taşınmazları işgale maruz kalmış 

veya bırakılmıştır. Yakın tarihlere kadar birçok kentimizde önce işgal ve 

gecekondulaşma, ardından planlama geldiğinden imar mevzuatı halen kişi ve kurumlarca 

kabullenilememiştir. 

Son yıllarda kırsal alan olgusunun ortadan kalkması ve kente göçler neticesinde kent 

merkezlerinin kontrolsüz ve plansız büyümesi, kamu taşınmazlarının önemini arttırmış, 

siyasal ve sosyal problemlerin çözümlenmesinde merkezi yönetimin öncelikli düşüncesi 

Hazine taşınmazlarından faydalanmak olmuştur. Kent nüfusunun artmasıyla ortaya çıkan 

sosyal ihtiyaçlar planlama düşüncesinden önce Hazine taşınmazlarından karşılanmıştır. 



56 

 

Dolayısıyla kentlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal ihtiyaçları ile 

gecekondulaşmayı önleyici sosyal konut alanları planlama ve imar fonksiyonu dikkate 

alınmaksızın tahsis suretiyle Hazine taşınmazları tarafından karşılanmıştır. 

Serbest piyasa ekonomisine geçiş yıllarıyla birlikte yerel yönetimler güçlendirilmiş ve 

buna bağlı olarak kent ölçeğinde planlama yetkisi büyük ölçüde belediyelere 

bırakılmıştır. 1980’li yılların devamında küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler 

sonucunda kentsel rant ortaya çıkmaya başlamış ancak, planlama yetkisi ve görevi verilen 

belediyeler değişimi geriden takip etmiş, planlayan ve yön veren değil sadece durumu 

tespit eden idare konumundan öteye gidememiştir. 

Hazine taşınmazlarının yönetim ve elden çıkarılmasına ilişkin genel usul ve esaslar 5018 

Sayılı Kanun, 2886 Sayılı Kanun, 4706 Sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi 

Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere bir çok özel kanun, yönetmelik, tebliğ ve 

genelgeye konu edilmekle birlikte, bu taşınmazların planlanması ile 3194 sayılı İmar 

Kanunu uyarınca ifraz, tevhit ve tekin edilmesi hususları, Milli Emlak iş ve işlemlerini 

belirleyen kurumsal kanun, yönetmelik ve tebliğlerde sınırlı  olarak tanımlanmıştır. 

Hazine taşınmazlarının yönetimine ve elden çıkarılmasına ilişkin idarenin etkinliğinin 

arttırılması ve kamu kaynağından en yüksek faydayı sağlayacak alanın belirlenmesi; 

taşınmazın imar planında ayrıldığı amacın değerlendirilebilir yani uygulanabilir olmasına 

bağlıdır. Mahalli idarelerin birçoğunun imar uygulaması yöntemini yeterince 

kullanmaması ve taşınmazları kadastral parsel üzerinden ve imar planına göre 

ruhsatlandırması Hazine taşınmazların yönetimini ve elden çıkarılmasını olumsuz 

etkilemektedir.  

İmar Kanunu’nun 11’inci maddesindeki, imar planında meydan, yol, park, yeşil saha, 

otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi amaçlara ayrılan  Hazine taşınmazlarının  

Maliye Bakanlığının onayı ile mahalli idarelere terk edileceği ve tapu sicilinden terkin 

edileceği hükmü düzenlenmiş ancak, belediyelerin Maliye Bakanlığından terk onayı 

gelen yerlerde terk amacını fiilen yerine getirmemeleri nedeniyle tapuda terkin işleminin 
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gerçekleştirilememesi, Hazine taşınmazlarının  yönetim ve elden çıkarma işlem sürecini 

sonlandırmalarını engellemektedir.  

Hazine taşınmazlarının ifraz ve tevhit işlemlerini kolaylaştıran yasal düzenleme Anayasa 

Mahkemesince iptal edilmiş ve bahse konu kararda kamu yararına atıfta bulunulmuş ise 

de; kamu taşınmazlarının kamusal amaçlı veya ekonomiye kazandırılmasının 

hızlandırılması çerçevesinde imtiyaza konu edilmesi kabul edilmemiştir. Söz konusu 

düzenlemenin İmar Kanunu dışında 4706 Sayılı Kanun ile düzenlenmesi imar mevzuatına 

müdahale gibi algılanmıştır. Diğer taraftan iptale gerekçe olarak gösterilen İmar 

Kanunu’nun 15’inci maddesinden önce, aynı kanunda düzenlenen 11’inci maddesinde; 

Hazine taşınmazlarının 15’inci maddesinde belirtilen amaçlara ayrılması halinde kamuya 

terk edileceğini hüküm altına aldığı hususu mahkeme kararında değerlendirilmemiştir.  

Günümüzde imar planlarında kamu alanlarına ayrılan alanların ilgili kamu kurumu 

tarafından kamulaştırılmaması idari mahkemelerde dava konusu olmaktadır. Birçok 

davada yerel mahkemelerce kamu lehine karar verilmiş ancak mahkeme kararları kişisel 

başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesine intikal etmiş ve bu başvurular Anayasa 

Mahkemesi tarafından “hukuki el atma” olarak tanımlanarak kişiler lehine hüküm 

oluşturmuştur. Bu kararlar artık planlama yapılan yerlerdeki kamu alanlarının bir an önce 

kamu mülkiyetine geçirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Sonuç olarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde planların kamu yararı amacıyla 

yapılması gerektiği öncelikli olarak belirtilmiş olup, genel planlama yetkisinin 

belediyelerde olması ve Maliye Bakanlığının planlama yetkisi bulunmaması nedeni ile 

devlet tüzel kişiliğine ait olan Hazine taşınmazlarının kamu malı niteliğinde olduğu göz 

önüne alınarak, bu taşınmazların korunması, etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması 

bakımından kamu yararının sağlanması görev ve sorumluluğu kamu hizmeti veren 

belediyelerin öncelikli görevidir. Bu bağlamda, İmar Kanunu ve bu kanun uyarınca 

çıkarılan yeni yönetmelik hükmü doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Çevre Şehircilik 

Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlık ve kurumlarca yapılacak değerlendirmeyle; kamu 

taşınmazlarının imar mevzuatına göre imar planı ve tadilatlarında ne şekilde 

değerlendirileceği genel yönetmelik haline getirilmelidir. Konu ile ilgili olarak yapılması 
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önerilen yasal düzenlemede Anayasa Mahkemesinin “hukuki el atma” değerlendirmesi 

de dikkate alınarak; 

- İmar planlarında resmi kurum, sağlık tesis alanı, idari tesis alanı gibi kamu ortaklık payı 

(KOP) olarak genel bütçe kapsamındaki idareler için ayrılacak alanların Hazine 

taşınmazlarında planlanması, 

- Planlama ilkelerine aykırı olarak, KOP dışında yalnızca Hazine parselini içerecek 

(özellikle düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak ayrılacak alanlarda) düzenlemenin 

yapılmaması, hususlarının değerlendirmeye alınması gerekmektedir. 

Hazine taşınmazlarının ifraz, tevhit ve terkine ilişkin, 4706 Sayılı Kanunda yapılan 

düzenlemenin Anayasa Mahkemesi iptal kararının göz önüne alınarak, Kanuni 

düzenlemenin 3194 Sayılı Kanunda değişiklik yapılması suretiyle ve anılan Kanun’un 

15’inci maddesinin ilk paragrafının “Hazine ve özel idare taşınmazları hariç” şeklinde 

başlaması yönünde yasal değişiklik yapılması, değişiklik gerekçesinin ise; Hazine ve İl 

Özel İdaresi mülkiyetindeki taşınmazların İmar Kanun’un 15’inci maddesinde sayılan 

yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerleri aynı 

Kanun’un 11’inci maddesinde bedelsiz terkini içerdiği ile 4706 Sayılı Kanunda yapılan 

düzenlemenin Anayasa Mahkemesince tüm imar mevzuatı açısından değerlendirilerek 

iptal edildiği, ancak bu düzenlemeyle sadece Hazine taşınmazlarına ilişkin 15’inci 

maddedeki kısıtlılığın kaldırılması hedeflendiği, bu çerçevede kamu taşınmazlarının 

kamu hizmetlerine ayrılması veya ekonomiye daha hızlı kazandırılmasının hedeflendiği 

hususlarının da  belirtilmesi gerektiği, bakanlıklar arası görüşmelerde bu şekilde yasal 

düzenlemenin mümkün olmayacağı veya zaman alacağının değerlendirilmesi halinde, 

Hazine taşınmazlarının İmar Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen amaçlarda ifraz, 

tevhit ve terkin işlemlerinde, taşınmazların ifraz, tevhit ve terke konu kısımlarının 

takibinin sağlanması ile terk kısmına şerh düşülmesinin sağlanması ve taşınmazların 

terkten sonra fiilen uygulamaya geçmediği hallerde yeniden plan tadilatıyla mülkiyete 

konu olması durumlarında kadastro hatalarının önüne geçilmesi bakımından, 

taşınmazların  ifraz, tevhit ve terk işlemlerinde encümen kararı doğrultusunda İmar 

Kanunu’nun 11’inci maddesinde bahsi geçen yol, yeşil saha, park ve otopark gibi yerlere 

de parsel numarası verilmesi ve müteakiben şerhin işlenmesi suretiyle terkin edilmesi 
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hususunda tapu kadastro genelgesi yayımlanması kamu taşınmazlarının yönetim ve elden 

çıkarılmasında etkinliği ve verimliliği arttıracağı düşünülmektedir. İnceleme sonuçlarına 

göre Hazine taşınmazları yönetiminin sadece ekonomik ve hukuki bir konu olmadığı ve 

aynı zamanda konunun teknik, ekonomik ve hukuki yönlerinin birlikte 

değerlendirilmesinin zorunlu olduğu ve bu amaçla bütün yönleri Hazine taşınmazları 

yönetimine katkı yapabilecek gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının merkez 

ve taşra birimlerinde istihdam edilmesinin önemli katkılarının olabileceği gözden 

geçirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.   
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