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ÖZET 

Dönem Projesi 

HAZİNE TAŞINMAZLARINDA YAŞANAN İŞGALLERİN TESPİTİ VE TAHLİYESİ 

Zeynep BAKIRÖZÜ 

Ankara Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Mülkiyet sisteminin kuruluşundan günümüze kadar olan dönem boyunca Türk Hukuk Sisteminde 

değişikliklere uğrayan mülkiyet hakkı, özel kişiler için olduğu kadar, arazi varlığının yaklaşık % 

35’ine sahip olan Hazine için de önem taşımaktadır. Her ne kadar bu büyüklükteki taşınmaz 

varlığı, tapu kayıtlarında Maliye Hazinesi adına tescilli olsa bile, belirtilen büyüklükteki taşınmaz 

varlığının yönetimindeki zorluklar ve zafiyetlere bağlı olarak taşınmazların işgali ve usulsüz 

kullanımlara maruz kalması kaçınılmaz olmaktadır. Bu çalışmada Hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan (DHTA) yerlerde yaşanan işgallerin 

tespiti ve tahliye süreçleri mevzuat çerçevesinde incelenmiş ve yaşanan problemlerin ortadan 

kaldırılabilmesi için alınması gereken önlemler tespit edilmiştir. Araştırmada öncelikle konu ile 

ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğler incelenmiş ve idari kayıtlara dayalı olarak genel 

değerlendirme yapılmıştır. Buna ilave olarak saha çalışması kapsamında 42 adet Milli Emlak 

personeline uygulanan anketin sonuçlarına dayalı olarak genel durum analizi ve katılımcı bir 

yaklaşımla sorun analizinin yapılması mümkün kılınmıştır.  

Literatür çalışmasında işgal ve tahliye işlemlerine esas kanun hükümleri ve cezai müeyyideler 

irdelenmiş ve saha çalışması ile işgallerin yaşanmaması ve yaşanan işgallerin önlenmesi için 

taşınmaz tespitlerine gereken önemin verilmesi, ecrimisil işlemi yerine taşınmaz tahsisi veya 

kiralanmasının özendirilmesi ve bunun taşınmaz idaresi yöntemi olarak benimsenmesi, işgalcilere 

yönelik uygulanan ecrimisil bedellerinin kira veya kullanım bedellerine oranla caydırıcı düzeyde 

yüksek olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar saha çalışması sonucunda tahliye 

işleminin gerçekleşmesi gerektiği sonucuna ulaşılsa da, genel anlamda bunun etkin bir çözüm 

yolu olamayacağı, kamu hizmetinde kullanılmayacak taşınmazların, kiralama yöntemiyle idare 

edilmesi veya sağlıklı bir ihale ortamında kamu zararı oluşturmayacak şekilde belirlenen makul 

değer veya bedel üzerinden elden çıkarılmasının, taşınmazların işgalden korunması için daha 

etkin bir yaklaşım olabileceği vurgulanmalıdır. İlke olarak kamu taşınmazlarının etkin ve verimli 

yönetim modelinin geliştirilmesi ve başarılı uygulama yapılabilmesi için merkez ve taşra 

örgütlerinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü lisans ve lisansüstü programlarından 

mezun olanların kariyer uzmanı ve denetim elemanı olarak görevlendirilmesi ve bu yolla kamu 

taşınmazlarının yönetim modelinin geliştirilmesi mümkün görülmektedir.   

Mayıs 2017, 80 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz, Hazine taşınmazları, taşınmazların işgali, işgalcinin tespiti, 

işgalcinin tahliyesi, ecrimisil bedelinin tespiti ve tahsil esasları. 
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ABSTRACT 

Term Project 

DETERMINATION AND EVACUATION OF OCCUPATIONS IN TREASURY REAL 

ESTATE 

Zeynep BAKIRÖZÜ 

Ankara University  

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Advisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

The right to property, which has undergone changes in the Turkish Legal System since the 

establishment of the property system, is as important for the Treasury, which owns approximately 

35% of the total land assets, as for private individuals. Although real estate of this magnitude is 

registered on behalf of the Treasury, it is inevitable that real estate will be subject to occupation 

and irregular use due to difficulties and weaknesses in the management of real estate of the 

specified size. In this study, the processes of detection and evacuation of the occupations of real 

estate in the private property possession of the Treasury and under the sovereignty and disposal 

of the State are examined within the framework of the legislation and the measures to be taken in 

order to eliminate the problems were determined. First of all, laws, regulations and communiqués 

on the subject were examined and a general evaluation based on administrative records was 

conducted. In addition, based on the results of the survey applied to 42 General Directorate of 

National Real Estate employees within the scope of the field study, it was made possible to 

conduct general situation analysis and problem analysis with a participatory approach.  

In the literature study, the provisions of the law and penal sanctions for occupation and evacuation 

procedures have been examined and the field study has revealed that in order to prevent 

occupations, real estate assessments should be given due importance, instead of mesne profits 

transactions, allocation or rental of real estate should be encouraged and this should be adopted 

as a method of real estate, and the amount of mesne profits applied to the occupants should be 

deterrent to the rent or use price. Although it is concluded that evacuation should take place as a 

result of the field study, it should be emphasized that this cannot be an effective solution in general 

terms, and that the real estate that will not be used in the public service should be managed by 

leasing method or disposed of at reasonable value or price determined in a healthy tender 

environment so as not to create public loss and this may be a more effective approach for the 

protection of real estate from occupation. In principle, in order to develop an effective and 

efficient management model of public real estates and to make successful applications, it is seems 

possible to assign the graduates of the undergraduate and graduate programs of real estate 

development and management departments in central and provincial organizations as career 

experts and supervisors and in this way, it is possible to develop the management model of public 

real estate. 

May 2017, 80 pages 

Keywords: Real Estate, Treasury real estate, occupation of real estate, determination of illegal 

occupants, evacuation of illegal occupants, determination and collection principles of 

mesne profits. 
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1. GİRİŞ  

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amaçları 

Geçmişten günümüze savaşlara ve devletler arası pek çok diplomatik sorunlara yol açmış, 

jeopolitik ve ekonomik açıdan neredeyse en önemli ölçüt olarak gösterilen unsurlardan 

biri arazidir. Elbette edinilmiş olan tüm bu arazilerin gerek coğrafi konumu gerekse 

yüzölçümü bakımından kişisel ya da devlet bünyesindeki tasarrufu adına çeşitli kanunlar 

çıkarılmış, denetleyici kurum ve/veya kuruluşlar kontrolünde idaresinin yasal bir hale 

getirilmesi için yaptırımlar uygulanmıştır.  

Yeryüzü şekillerinin çeşitliliğine, diğer bir değişle uygunluk durumuna göre, gerek 

sanayileşme, gerekse tarımsal faaliyetler açısından önem taşıyan arazi, yatırım aracı 

olarak da önemini korumaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki artış, beraberinde 

şehirleşme ihtiyacını doğurmuş ve insanları, bu ihtiyaçlar doğrultusunda, uygulamalara 

elverişli alanlar edinmeye sürüklemiştir. 

1300’lü yılların başlarında kurulmaya başlayan Osmanlı Devleti teşkilatlanırken, 

ekonomik, siyasi ve sosyal şartların nezdinde mülkiyet sistemini de kuruluş dönemindeki 

savaş ekonomisini dikkate alarak gerçekleştirmiştir. İçinde bulunduğu ve devamı 

süreçlerde, içinde bulunacağı savaşlar da göz önünde bulundurulduğunda, gerekli 

finansman ve teşkilatlanma açısından en önemli kaynak olan arazinin devlet kontrolünde 

bulunması önem teşkil etmiştir.  

Miri olarak adlandırılan devlet arazileri üzerinde; tımar, zeamet ve has uygulamaları 

başlamış olup, 1383 tarihinde 1. Murat tarafından ilk Arazi Kanunu olarak adlandırılan 

yasal altyapı oluşturulmuş ve diğer padişahlar tarafından da revize edilmiştir. Bu Kanun 

ile taşınmazların mülkiyet hakkı devlette olmasına karşın, taşınmazların tahsisi 

sağlanarak kullanma hakkı şahıslara bırakılmış olup, ölüm halinde bu hak intikal 

etmemiştir. 
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1600’lü yıllardan itibaren fetihlerin son bulması ve Batı’daki gelişmeler karşısında, 

düzenli yapının bozulması söz konusu olup, bu bozulmalar sonucunda devletin nakit 

sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Miri arazilerin kullanım hakkının, bedeli karşılığında şahıslara 

ihale edilmesi gündeme gelmiş, İltizam adı verilen bu sistem neticesinde, iltizam sahibi 

olarak tanımlanan mültezimlerin, kendilerine tanınan vergi toplama yetkilerini kötüye 

kullanması ve köylülerin bu vergilerin üstesinden gelememesinin yanı sıra Mültezimler, 

kendilerine kullanma hakkı verilmiş bu arazileri mülkiyetlerine geçirme imkânları 

bulmaya çalışmışlardır. 

Tanzimat ile birlikte, yapılan arazi çalışmaları sonrası mülk ve miri araziler tanımlanmış, 

1858 Arazi Kanunnamesi ve Kanunnamenin ne şekilde uygulanacağına dair Tapu 

Nizamnamesi hazırlanmıştır. Cumhuriyet’in ilanı sonrası mülkiyet hakkı başta Medeni 

Kanun1, 2644 sayılı Tapu Kanunu2, Tapu Sicil Nizamnamesi3, 2613 sayılı Kadastro ve 

Tapu Tahriri Kanunları4 ile yeni bir şekil almıştır.  

Türkiye’de mülkiyet hakkının önemi, Anayasanın5 35’inci maddesi ile İnsan Hakları ve 

Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek Protokolünde6 de 

vurgulanarak, mülkiyetin kamu yararına uygun kullanılmasında, devletin düzenleyici 

görevi de gözler önüne serilmiştir. 

Türkiye’deki arazilerin yaklaşık % 35’i Maliye Hazinesine7 ait olup, 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu8 çerçevesinde 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname9 (KHK) ile Hazinenin özel 

mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında (DHTA) olan 

yerlerin idaresi Maliye Bakanlığına bağlı Milli Emlak (MİLE) Genel Müdürlüğü 

                                                           
1 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08.12.2001, Sayı: 24607 
2 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 29.12.1934, Sayı: 2892 
3 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08.10.1930, Sayı: 1668 
4 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 15.12.1934, Sayı: 2887 
5 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 09.11.1982, Sayı: 17863 
6 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 17.09.2003, Sayı: 25232 
7 Maliye Hazinesi, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri açısından Devlet tüzel kişiliğinin adıdır. 
8 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 24.12.2003, Sayı: 25326 
9 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 14.12.1983, Sayı: 18251 
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tarafından yürütülmektedir. Hazine taşınmazları; Hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazlar ve DHTA olan yerleri kapsamaktadır.  

Maliye Bakanlığı tarafından 2015 yılında yayınlanan son faaliyet raporuna istinaden, 

Hazine taşınmazlarından % 95,1’i tescilli, % 2,4’ü DHTA olan yerler, % 2,5’i ise Hazine 

ile ilişikli taşınmazlar olduğu belirtilmiştir. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların 

cinslerine göre dağılımına bakıldığında, en yüksek payı ormanlar oluşturmakta ve bunu 

arazi ve tarla vasıflı taşınmazlar izlemektedir. MİLE gelirleri kapsamında en fazla pay 

taşınmaz satışından elde edilmekte olup, ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni gelirleri 

ile taşınmaz kira gelirleri de önemli bir paya sahip olmuştur. MİLE Genel Müdürlüğü 178 

sayılı KHK’nın 13’üncü maddesinde sayılan görevlerinin yanı sıra, merkez ve merkeze 

bağlı taşra teşkilatları olarak bu taşınmazları korumak, taşınmazlar üzerindeki işgalleri 

tespit ederek işgalleri önlemek ve işgalli taşınmazların tahliye edilmesinden de 

sorumludur. 

İnsanların arazi edinme veya tasarrufta bulunma düşüncesi zaman içinde yaygınlaşma 

eğilimindedir. Bu sebeple, Türkiye’de bulunan arazilerin yaklaşık % 35’lik kısmının 

oluşturduğu Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve DHTA olan yerler 

işgale uğramakta ve işgalcinin taşınmazı özel mülkiyet gibi tasarrufta bulunması söz 

konusu olmaktadır. Kırsal alanda tarımsal kullanım olarak, kentsel alan da bina yaparak 

veya ticari faaliyetler ile sanayi amaçlı kullanım gibi çeşitli işgal sebepleri söz konu 

olmaktadır. Bunun yanı sıra, imar uygulaması sonrası Hazine ile hissedar olan taşınmaz 

malikleri de işgalci konumuna düşmektedir. Bu işgallerin belirlenmesi için taşınmaz 

tespitlerinin düzenli ve doğru yapılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada Hazinenin özel 

mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve DHTA olan yerlerin, ilgili personel tarafından 

tespitinin nasıl yapıldığı, işgalli taşınmazların tahliye işlemleri için uygulanacak mevzuat 

hükümleri ile cezai müeyyideleri incelenmiştir.   

1.2 Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

Türkiye’nin her bölgesinde Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile DHTA 

olan yerler gerek coğrafi ve tarımsal, gerekse turizm gibi özellikleri bakımından farklı 
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nedenlerle işgal edilmektedir. Bu araştırmanın genel bir sonuç ortaya koyabilmesi için 

Türkiye’de işgale uğramış Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve DHTA 

olan yerlerin incelenmesi ve bu bölgelerdeki MİLE Müdürlükleri ile anket yapılması 

gerekmektedir. Çünkü her bölgedeki söz konusu yerlerin işgal sebepleri, tahliye 

edilememe süreci, işgal alanlarındaki yapılar ve kamu kurumlarının işgallere bakış açıları 

farklılık göstermektedir. Türkiye’de işgale konu bu alanların tamamının tespit 

edilememiş olması, bu alanlara ilişkin tahliye ve hukuksal sürecin yaşanmamış olması 

nedeniyle bu çalışmaya etki etmemektedir.  

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile DHTA olan yerlerde yaşanan 

işgallerin tespiti ve tahliyesinin incelendiği bu çalışma beş kısımda irdelenmiştir. Giriş 

başlıklı birinci kısımda geçmişten günümüze arazinin önemi, mülkiyet hakkının gelişimi 

ve Türkiye’de Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve DHTA olan yerlerin idaresinden 

sorumlu MİLE Genel Müdürlüğünün 2015 yılı faaliyet raporunun istatistiki verileri göz 

önünde bulundurularak, taşınmazların dağılımları ile proje çalışmasında uygulanan 

yöntem ve kullanılan verilerin değerlendirme şekli hakkında bilgilerden bahsedilmiştir. 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi başlıklı ikinci kısımda, proje konusu kapsamında geçen 

bazı kavramlar hakkında bilgi verilerek, söz konusu taşınmazlar üzerindeki işlemleri 

yürüten MİLE birimlerinin, edinim, yönetim ve elden çıkarma işlemleri irdelenmiştir. 

Hazine Taşınmazlarının Tespiti, Tahliyesi ve Cezai Müeyyideleri başlıklı üçüncü kısımda 

MİLE merkez ve taşra birimleri tarafından idare olunan bu taşınmazların tespit ve tahliye 

süreçleri irdelenerek, tahliye işlemine esas mevzuat hükümleri dahilinde, cezai 

müeyyideler incelenmiştir. Hazine arazilerimim işgalinin tespiti, ecrimisil ve tahliye 

işlemlerine ilişkin sorun analizi yapmak ve politika önerilerinin geliştirilmesine katkıda 

bulunmak üzere Kocaeli Defterdarlığı MİLE Dairesi Başkanlığında görev yapan 42 adet 

MİLE personeline uygulanan soru formu ile toplanan verilerin analizi yapılmış (EK 1) ve 

daha önce incelenen idare dosyalarından elde edilen bulgularla uzmanların 

yaklaşımlarının birlikte değerlendirilmesine dayalı politika önerileri dördüncü bölümde 

ortaya konulmuştur. Beşinci ve son bölümde literatür çalışması, genel değerlendirme ve 

saha çalışmalarının bulgularına dayalı olarak genel değerlendirme, sonuç ve başlıca 

önerilere yer verilmiştir. 
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1.3 Araştırmanın Materyal ve Yöntemi 

Araştırmada iki önemli veri kaynağı kullanılmıştır. Öncelikle Hazinenin özel 

mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve DHTA olan yerlerde yaşanan işgallerin tespiti ve 

tahliyesine ilişkin önceki çalışmalar (literatür incelemesi) ve ikincil veri kaynakları 

kullanılarak genel değerlendirme yapılmıştır. Literatür incelemesi aşamasında, proje 

konusu kapsamındaki ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğler incelenmiştir. Bu kapsamda 

kullanılan kaynaklar, projenin kaynakça bölümünde belirtilmiştir. 

Araştırmada kullanılan ikincil veri kaynağını orijinal veriler oluşturmakta olup, bu 

amaçla kamu taşınmazları yönetiminde görev alan uzmanların görüşleri anket ve yüzyüze 

görüşme ve örnek olay analizleri yapılmıştır. Anket aşamasında kullanılan formun 

kapsamı, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi başlığı altında detaylı olarak 

incelenmiş ve kapsam analizi yapılmıştır. Saha çalışması kapsamında, Hazinenin özel 

mülkiyetinde olan taşınmazlar ve DHTA olan yerlerde yaşanan işgallerin tespiti ve 

tahliyesine ilişkin sorunları tespit etmek ve katılımcı bir yaklaşım ile çözüm önerilerini 

ortaya koymak için hazırlanan anket formu; Kocaeli Defterdarlığı MİLE Dairesi 

Başkanlığı personeline uygulanmış ve elde edilen bütün görüş ve öneriler 

değerlendirilerek genelleme yapılması yoluna gidilmiştir. Anket aşamasında 42 adet 

MİLE personeli ile görüşme yapılarak toplanan verilerin analizi yapılmış olup, analiz 

aşamasında oran ve sayı ile değerlendirme yapılması ve konunun anlaşılabilirliğinin 

yükseltilmesine özel önem verilmiştir.  
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2. HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ 

Maliye Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı taşra teşkilatları, Hazine taşınmazlarının idaresiyle 

ilgili işlemleri sürdürmektedir. Bu işlemler, edinim, yönetim ve elden çıkarma işlemleri 

olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Hazine taşınmazlarının idaresiyle ilgili işlemlerde 

uygulanan mevzuat dahilinde birçok kavram yer almaktadır. Proje konusu kapsamında 

yer alan ve söz konusu işlemler sıklıkla kullanılan kavramlara bu bölümde yer verilmiştir.    

2.1 Temel Kavramlar 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’te taşınmaz, tarla, arsa, bahçe, ev gibi yeri 

değiştirilemeyen mal, gayrimenkul olarak tanımlanmaktadır (Anonim 2016a). MİLE 

Genel Müdürlüğü tarafından idare olunan taşınmazlar, Hazinenin özel mülkiyetinde 

bulunan taşınmazlar ve DHTA olanlar olmak üzere iki ayrı kategoride 

sınıflandırılmaktadır. Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Hazine adına 

tescilli olup, Hazine tarafından idare olunan taşınmazlardır. DHTA olan yerler ise, Tapu 

sicilinde kayıtlı olmayan sahipsiz yerler ve orta malları ile 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu’nun 715’inci maddesinde “yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, 

buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar” olarak 

belirtilmiştir.  

Bu taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun10 74’üncü maddesi gereğince 

çıkarılan ve 19.06.1907 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine 

Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte11 “kusurlu olup olmadığına 

bakılmaksızın, Hazine 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 kişiler” olarak tanımlanan fuzuli şagiller (işgalci) tarafından 

işgale konu olmaktadır. Kardeş (2004), işgal kavramını “bir taşınmaz malın sahibinin izin 

ve rızası olmaksızın zilyetliğinin ele geçirilmesi, elde tutulması veya her ne şekilde olursa 

olsun bu maldan tasarrufta bulunulması” olarak tanımlamaktadır.  

                                                           
10 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 10.09.1983, Sayı: 18161 
11 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19.06.1907, Sayı: 26557 
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MİLE Genel Müdürlüğüne bağlı taşra teşkilatlarında görevli MİLE personeli tarafından 

Hazine idaresindeki taşınmazların mahallinde fiili ve hukuki durumu ile özelliklerinin 

belirlenmesi için tespiti yapılmaktadır. Tespit, Kardeş (2004) tarafından “taşınmaz 

malların her birinin fiili hukuki ve tasarruf durumları ile geometrik durumlarının 

belirlenmesi” olarak tanımlanmaktadır. Tespit yapılırken, taşınmaz üzerindeki 

muhdesatların da kime ait olduğu önem arz etmektedir. Muhdesat, “arsa ve arazi üzerinde 

malikinden başka bir kimse veya paydaşlardan biri tarafından yapılan yapı, tesis ve 

dikilen şeylerin (ağaç) tümü” olarak adlandırılmaktadır (Aslan ve Emektar 2016). 

Tespit işlemi sonrası, işgalli olduğu belirlenen taşınmazların fuzuli şagillerine ecrimisil 

tahakkuk ettirilmektedir. Ecrimisil, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 

Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde, Hazine taşınmazının, İdarenin12 izni dışında gerçek 

veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp 

uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, İdarece talep edilen 

tazminat şeklinde tanımlanmaktadır.  

İşgalli olduğu tespit edilen taşınmazlar gerekli işlemler başlatılarak tahliye 

ettirilmektedir. Tahliye kelime anlamı olarak boşaltma, MİLE mevzuatı açısından 

bakıldığında, Kardeş’e (2004) göre “taşınmaz bir malın haksız olan işgaline son 

verilmesi” olarak tanımlanmaktadır.  

2.2 Hazine Taşınmazlarında Edinim İşlemleri 

Hazine, satın alma, trampa, teferruğ ve tefevvüz, kamulaştırma, arsa/kat karşılığı inşaat,  

hazineye mal intikali, 6183 Sayılı Kanun’un13 Geçici 8’inci maddesine göre edinim 

işlemlerini yürütmektedir.  

                                                           
12 İdare: Merkezde Maliye Bakanlığı (MİLE Genel Müdürlüğü), İllerde Defterdarlık (MİLE Dairesi 

Başkanlığı veya MİLE Emlak Müdürlüğü), İlçelerde MİLE Müdürlüğü yoksa Mal Müdürlüğü’nü ifade 

etmek üzere kullanılmıştır.  
13 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 28.07.1953, Sayı: 8469 
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Satın alma işlemi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu14 hükümleri doğrultusunda 

yapılmaktadır. Devlet, kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için, ihtiyaç duyulan taşınır 

ve taşınmaz malları satın alabilmektedir. Bu edinim gerçekleşirken, özel şahıslar gibi 

işlem yapabilir ve bu yöntemle mal edinmede herhangi bir zorlama söz konusu 

olmamaktadır. Bundan dolayı, Devletin tüzel kişiliği mal ediniminde ayrıcalık 

kazandırmamaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda bedel 

tespiti yapılan mal, ihale mevzuatına uygun şekilde satın alınmaktadır. Satın alınacak 

taşınmazın, imar planlarındaki durumu ile kamu hizmeti için uygunluğunun da göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Hazinenin diğer edinim işlemlerinden biri trampa işlemidir. 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 1’inci maddesinde belirtilen iş ve işlemlere göre trampa; Devletin bir mal 

edinme şekli olup, bir malın, başka bir malla değiş tokuş edilmesidir. Kamu hizmetinde 

kullanılmayan bir taşınmaz, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlarla trampa 

edilebileceği gibi, kamu idare ve kurumları arasında da trampa işleminin gerçekleşmesi 

söz konusudur. Trampa işlemine esas birçok kanunda çeşitli hükümler bulunmaktadır.  

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun15 283’üncü maddesinde “satış sözleşmesine ilişkin 

hükümler, mal değişim sözleşmesine de uygulanır; buna göre taraflardan her biri, vermeyi 

üstlendiği şey bakımından satıcı, kendisine verilmesi üstlenilen şey bakımından alıcı 

durumundadır” denilmekte olup, trampa işlemi de bir nevi satış akdine benzediğinden, 

trampa işlemini gerçekleştiren taraflar, hem satıcı hem alıcı durumunda olmaktadır. 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun16 26’ncı maddesindeki “mal sahibinin kabul 

etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş 

olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı 

verilebilir. Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, İdarenin ihale 

komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyon tarafından tespit edilir. Taşınmaz 

mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak İdarenin vereceği 

                                                           
14 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 22.01.2002, Sayı: 24648 
15 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 04.02.2011, Sayı: 27836 
16 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08.11.1983, Sayı: 18215 
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taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüz yirmisini aşamaz.” hükmü ile 

trampa işlemi uygulanarak kamulaştırma yapılabileceği de görülmektedir. 

Teferruğ ve tefevvüz işlemleri de edinim işlemleri arasında yer almaktadır. Bir taşınmaz 

ihalesinde taşınmazın bedeli karşılığında şahsın üzerine kalmasına tefevvüz, “Hazinenin 

hissedar bulunduğu taşınmazın izale-i şuyu satışına iştirak ederek ihalenin üzerinde 

kalması, Hazinenin alacağını tahsil için borçlunun haczedilen taşınmazının satışında alıcı 

çıkmaması durumunda, belli bir bedel üzerinden o malın mülkiyetini üzerine almasına 

teferruğ denir” (Kardeş 2004).  

Teferruğ ve tefevvüz işlemleri sonrası taşınmaz, Hazine mülkiyetine dahil olmaktadır. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a tabi alacakların tahsili, 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na17 tabi alacakların tahsili ve Hazinenin hissedar 

bulunduğu durumlarda, Hazine teferruğ suretiyle mal edinebilir. 

Kamulaştırma işlemi sonrasında taşınmazların Hazineye intikali söz konusu olmaktadır. 

Devletin, kamu yararı gözettiği durumlarda gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 

mülkiyetindeki taşınmazları, kaynak veya irtifak haklarını, malikin rızasını alarak veya 

zorla, belirlenen bedeli peşin ya da bazı durumlarda taksitle ödeyerek almasına 

kamulaştırma (istimlak) denilmektedir. Anayasanın 46’ncı maddesi ve 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereği yasal düzenlemeler yapılmıştır. Anayasanın 

46’ncı maddesinde “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, 

gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların 

tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve 

bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.” denilmektedir. 

Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli, nakit ve peşin olarak 

ödenmektedir. Ancak bazı hallerde kamulaştırma bedellerinin ödeme şekilleri kanunla 

düzenlenmektedir. Bu haller; tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama 

projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, turizm amacıyla kamulaştırma ihtiyacı, 

                                                           
17 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19.06.1932, Sayı: 2128 
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yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması şeklinde sıralanabilir. Kanun ile 

belirlenen, taksitle ödeme yapılacak bu hallerde, taksitler eşit olarak beş yılı aşmayacak 

şekilde ödenmekte iken toprağı doğrudan işleten çiftçilere ise bu bedeller her şartta peşin 

ödenmektedir. Ödenecek taksit veya kamulaştırma bedellerinin ödenmemesi halinde 

kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanacağı da kanunla belirlenmiştir. 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3’üncü maddesinde kamulaştırma şartları 

belirlenmiş olup, 24.04.2001 tarih ve 4650 Sayılı Kanun ile eklenen fıkrada “İdarelerce 

yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılmaz” denildiğinden 

kamulaştırma işlemini yapacak İdarenin yeterli ödeneğinin olması şartı getirilmiştir. 

Bahse konu kanun hükümleri gereği kamulaştırma işleminde kamu yararının olması, 

belirlenen bedelin peşin ödenmesi ve gerekirse malik rızasının aranmayışı gibi unsurlar 

söz konusu olmaktadır.  

Arsa veya kat karşılığı inşaat işlemleri de MİLE birimlerince yapılmaktadır. Hazine 

Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin (a) fıkrasında “Arsa 

karşılığı inşaat, Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak yapı bedeline karşılık başka bir 

Hazine taşınmazının verilmesi”, (n) fıkrasında ise “Kat karşılığı inşaat, Hazine taşınmazı 

üzerinde yaptırılacak yapı veya yapıların Hazineye bırakılacak kısmının ya da bağımsız 

bölümlerinin bedeline karşılık, Hazine taşınmazından belirli bir arsa payının verilmesi” 

şeklinde tanımlanmıştır.  

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı MİLE Genel 

Tebliği18 hükümleri doğrultusunda arsa/kat karşılığı inşaat işlemlerinin nasıl yapılacağı 

düzenlemiş olup, 298 sıra sayılı MİLE Genel tebliğinde, mülkiyeti Hazineye ait 

taşınmazlardan kat karşılığı inşaata verilecek olanlar, imar planı içerisinde yer alan 

arsalar, mevzii imar planı düzenlenerek arsa vasfını kazanabilecek araziler, üzerindeki 

bina çok eski olduğundan yıkılmasında Hazine yararı olan yerler şeklinde belirlenmiştir. 

                                                           
18 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 03.08.2005, Sayı: 25895 
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Arsa karşılığı inşaat yaptırılması ise ilgili Tebliğin B-Diğer Yöntemler Başlıklı I. Arsa 

Verilmek Suretiyle İnşaat Yaptırılması kısmında; 

a) Yapılacak inşaata karşılık verilecek taşınmazlar belirlenir ve kıymet takdir edilir. 

b) Taşınmazlar karşılığında yapılması gereken inşaatın maliyet bedeli hesabı çıkarılır. 

c) Taşınmazın bedeli ile alınacak inşaatın maliyet bedelinin birbirine denk olması veya 

arada çok az bir fark bulunması halinde bilgi ve belgeleri Bakanlığa gönderilir. 

Bakanlık tarafından yeni inşaat yapımına ait bilgiler ile inşaat yapımı karşılığında 

verilmek üzere belirlenen taşınmaz/taşınmazlar defterdarlıkça (bağlı ilçeler dahil) 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki usullere uygun olarak ilan edilir.  

d) İdare inşaatın her aşamasında teknik elemanları vasıtasıyla inşaatı denetler. 

e) İnşaat bitirilip teslim aşamasına gelindiğinde, geçici kabul yapılarak trampaya konu 

taşınmazın yüklenici adına tapuda devir işlemleri gerçekleştirilir. 

f) Yapılacak inşaatın projesinde belirtilen tefriş malzemelerinin yüklenici tarafından 

karşılanmasının istenilmesi halinde, inşaatın maliyet bedeli, tefrişat bedeli eklenmek 

suretiyle tespit edilir.” şeklinde düzenlemiştir.  

“Bu şekilde genel bütçeden herhangi bir ödeme yapılmaksızın kamu hizmetleri için ilgili 

idarelerce ihtiyaç duyulan yapı ve tesislerin edinimi sağlanmaktadır” (Anonim 2016b). 

Devlet, ihtiyacı olmasa dahi çeşitli antlaşmalar ve bazı kanun hükümleri gereği mal 

edinebilmektedir. Bulgaristan ile yapılan Muhadenat Muahedenamesi, Yunanistan ile 

yapılan Ankara Antlaşması ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile yapılan 

Moskova Antlaşması gibi antlaşmaların yanı sıra Emvali Metruke Kanunlarıyla ve 

Medeni Kanun’un gaiplik, kayyımlık ve miras hükümleri ile Borçlar Kanunu’ndaki bağış 

işlemlerine esas hükümler gibi birçok gerekçeyle Hazineye mal intikali söz konusu 

olmaktadır.  

6183 Sayılı Kanun’un geçici 8’inci maddesine göre edinim işlemi, özelleştirme 

kapsamına alınan Özel Bütçeli Kuruluşlar, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi 
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Kuruluşları, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’na19 tabi kamu bankaları, Büyükşehir 

Belediyeleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi Mahalli İdareler Bütçesine tabi kurumların 

vergi borçlarına karşılık mahsup edilmek üzere mülkiyetlerindeki taşınmazların Hazine 

tarafından satın alınması işlemidir.  Söz konusu bu taşınmazlar üzerinde herhangi bir şerh, 

ipotek, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, serbest dereceden istifade 

hakkı gibi takyidatların bulunmaması ve kamu idarelerince ihtiyaca konu olması önem 

arz etmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 

8’inci maddesi uyarınca,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde 

belirtilen komisyon20 tarafından borca mahsuben satın alınacak bu taşınmazların bedel 

tespitleri yapılarak, Hazine tarafından satın alınmaktadırlar. “Bu İdarelerin satın alınan 

taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen 

değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir” 

(Anonim 2016c). 

2.3 Hazine Taşınmazlarında Yönetim İşlemleri 

Hazine, mülkiyetinde bulunan taşınmazların yönetimini tahsis, kira, irtifak hakkı tesisi, 

kamu konutları, izale-i şuyu satışları, kayyımlık işlemleri, taşınmaz geliştirme ve 

değerleme işlemlerini uygulayarak sağlamaktadır. “Mülkiyeti kamu idaresinde kalmak 

şartıyla, kamu idarelerinin özel mülkiyetindeki bir taşınmazın veya DHTA olan bir yerin, 

kamu hizmetlerinde, hizmetin devamı süresince kullanılmak üzere başka bir kamu 

idaresinin bedelsiz olarak yararlanmasına bırakılmasına tahsis denmektedir” (Kardeş 

2004). 

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK’nın 13’üncü 

maddesinin (d) fıkrası gereği “Hazinenin özel mülkiyetinde veya DHTA olan yerlerden 

kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere 

                                                           
19 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 23.06.1999, Sayı: 23734 
20 Komisyon, İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili 

idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla 

kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere 

oluşturulur. 
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tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde 

tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve usulleri 

belirlemek” gibi işlemler Maliye Bakanlığı (MİLE Genel Müdürlüğü)  tarafından 

yürütülmektedir. Tahsis yetkisine ilişin özel hüküm bulunmadıkça Hazinenin özel 

mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve DHTA olan yerlerin tahsis işlemleri Maliye 

Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı taşra birimlerince yapılmakta olup, özel hükümler bulunan 

kanunlar uyarınca yapılacak tahsis işlemlerinde ise söz konusu işlem, ilgili kanunun yetki 

verdiği İdare tarafından yapılmaktadır. 

Taşınmaz tahsisine esas işlemler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanunu’nun 47’nci maddesi, Kamu Taşınmazlarının Tahsis ve Devri Hakkındaki 

Yönetmelik21, 315 sıra sayılı MİLE Genel Tebliği22 ve 327 sıra sayılı MİLE Genel 

Tebliği23 hükümleri uyarınca yapılmaktadır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin Tahsis 

Yapılamayacak ve Bedelsiz Devredilemeyecek Taşınmazlar başlıklı kısmın 20’nci 

maddesinde; “Tahsis yapılamayacak veya bedelsiz devredilemeyecek taşınmazlar: 

a) Tapu kayıtlarında devredilemeyeceğine ilişkin şerh veya tedbir bulunan taşınmazlar, 

b) Kadastro Mahkemesinde mülkiyeti ihtilaflı olan taşınmazlar, 

c) İmar planı ve imar düzenleme işlemi davalı olan taşınmazlar, 

ç) Tahsis yapacak veya devredecek kamu idaresi ile tahsis yapılacak veya devredilecek 

kamu idaresi dışında üçüncü bir paydaşı bulunan paylı taşınmazlar, 

d) Devir durumunda elbirliği mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, 

e) Tapu tahsis belgesi şerhi bulunan taşınmazlar, 

f) Kamu idarelerince üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş taşınmazlar, 

g) İmar planında öngörülen amaç dışındaki kullanımlar için talep edilen taşınmazlar, 

                                                           
21 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 10.10.2006, Sayı: 26315 
22  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 29.08.2007, Sayı: 26628 
23  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 24.03.2010, Sayı: 27531 
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ğ) İmar 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 taşınmazlar, 

h) Kıyı tanımına giren ve tapu kayıtlarının, kıyı mevzuatına göre terkini gereken 

taşınmazlar, 

ı) Özel kanunları gereğince, gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine tahsisi, 

devri, emirlerine ve kullanımlarına bırakılması, satışı, irtifak hakkı veya trampa yoluyla 

verilmesi gereken taşınmazlar, 

i) Kullanımı, tahsisi, devri, tasarrufu ve benzeri işlemleri özel düzenlemelere veya ilgili 

kurum ve kuruluşların iznine tabi olan taşınmazlar” şeklinde sıralanmakta iken 21’inci 

maddesinde ise “tahsis ve devre engel olmayan durumlar; 

a) Vakıf şerhi, 

b) Kamulaştırma şerhi, 

c) İşgal ve zilyetlik şerhi, 

ç) Muhdesat şerhi, 

d) İpotek şerhi, 

e) Kamu idareleri lehine konulan “... intifaı ... aittir” biçimindeki şerhler, 

f) Mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 

konulan şuf’a (ön alım) hakkı şerhleri” şeklinde sıralanmaktadır. Hazinenin paydaş 

olduğu taşınmazlarda, tahsis işlemi yapılamazken, yalnızca paydaşların uygun görmesi 

durumunda tahsis işlemi yapılmaktadır. 

Tahsisi yapan İdare, tahsis amacının değişmesi ve ortadan kalkması, tahsisin amacında 

kullanılmayışı, tahsis hizmet süresinin dolması,  tahsisli İdare dışında üçüncü şahısların 

kullanması, imar planıyla başka bir amaç doğrultusunda kullanılacak olması, tahsisli 

taşınmazın iki yıl boyunca boş kalması veya kullanılmaması durumunda tahsis yapılan 

Kamu İdaresinin görüşüne gerek duymaksızın tahsisi kaldırmaktadır. Kamu İdarelerine 

Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereği tahsisli 

taşınmazların işgallerden korunması, işgal tespiti ve işgalli taşınmazlarda tahliye işlemi, 

tahsisli idarenin görevi olmakla birlikte, bu durumlarda tahsisi yapan İdareyi 

bilgilendirmek de tahsis yapılan kurumun sorumluluğunda bulunmaktadır. 
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Kiralama işlemi, Hazine taşınmazlarında uygulanan bir yönetim şeklidir. 178 sayılı 

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK’nın 13’üncü maddesinin (b) 

fıkrası gereği “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” Maliye Bakanlığının (MİLE Genel Müdürlüğü) görev ve yetkisinde 

bulunmaktadır.  

Hazine, kiralama işlemlerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının 

İdaresi Hakkında Yönetmelik, 300 sıra sayılı MİLE Genel Tebliği24 ve 2012/15 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi hükümleri doğrultusunda yapmakta olup, kiralama işlemlerinin 

ivedi bir şekilde yapılmasına olanak sağlamak adına 327 sıra sayılı MİLE Genel Tebliği 

ile Valiliklere (Defterdarlık) yetki devri yapılmıştır. 

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar veya DHTA olan yerlerde bazı 

kanunlar uyarınca özellik arz eden durumlarda taşınmazların kiralama işlemi 

yapılmamaktadır. 300 sıra sayılı MİLE Genel Tebliğinde kiraya verilemeyecek 

taşınmazlar belirtilmiştir.  Bu kapsamdaki taşınmazlardan, 6831 sayılı Orman Kanunu25 

kapsamında kalan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun26 79’uncu maddesinin 

2’nci fıkrasında belirtilen Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle 

kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu27 ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla 

Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin 

tasarrufuna bırakılan taşınmazlar, İl Özel İdarelerince kiraya verilmesi gereken su ürünü 

üretim yerleri, kaynak ve yeraltı suları ile DHTA olup da ilan edilmiş olan özel çevre 

koruma bölgesinde kalan taşınmazların kiralanmasına ilişkin talepler, ilgili İdareye 

bildirilmekte olup, kiralanamayan diğer taşınmazların talepleri ise ilgili mevzuat 

hükümleri doğrultusunda reddedilmektedir. 

                                                           
24 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 20.10.2005, Sayı: 25972 
25 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08.09.1956, Sayı: 9402 
26 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 13.07.2005, Sayı: 25874 
27 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 17.04.1990, Sayı: 20495 
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Kiraya verilecek taşınmazlar on yıldan fazla süreyle kiraya verilemezken, turistik tesis 

kurulacak yerler ile turistik tesislerin, enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve 

şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin, doğalgaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve 

şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süreyle kiralanması yapılmaktadır.   

Kira bedellerinin tespitinde rayiç bedel esas alınmaktadır. Taşınmazlar, rayiç bedelin % 

4’ü hesaplanarak kiraya verilmekte olup, özellik arz eden kiralama işlemlerinde bu 

yüzdelik oran değişmektedir. Kiraya verilen taşınmazların ikinci ve müteakip yıllardaki 

kira bedeli, cari yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan bir 

önceki yılın aynı ayına göre % değişimi olarak tanımlanan Üretici Fiyatı Endeksi (ÜFE) 

oranında arttırılması suretiyle hesaplanmaktadır. 

Kira süresinin sona ermesiyle, taşınmazın kiracısı tarafından yeniden kira talebi 

bulunduğu ve eski kiracısına yeniden kiralama işleminin yapılmasına kadar geçen süre 

için kullanım bedeli; kiracısı tarafından yeniden kira talebi bulunmadığı ve tahliye 

işlemlerinin gerçekleşmesine kadar geçen süre içerisindeki kullanım için ise ecrimisil 

tahsili yapılmaktadır. 

Halk arasında kiralama işlemi ile ecrimisil sürekli birbirine karıştırılmakta ve ecrimisil 

tahakkuk ettirilen işgalci, taşınmazı kiraladığını sanmaktadır. Halbuki, kiralama ve 

ecrimisil işlemleri birbirinden farklı işlemlerdir. Kira, bir malın idare şekli olmakla 

birlikte sözleşme hükümlerine bağlı ve gelecekteki kullanıma ilişkin bir işlemdir. Kira 

bedeli, zamanında ödenmediğinde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na göre tahsilat 

yapılmakta ve anlaşmazlık durumunda ise adli yargı hükümleri geçerli olmaktadır. 

Ecrimisil ise bir malın idare şekli olmamakla birlikte sözleşmenin olmadığı ve geçmişte 

yapılan işgalden dolayı istenen bir tazminat türüdür.  Ecrimisil bedeli, zamanında 

ödenmediğinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümleri uygulanmakta olup, anlaşmazlık durumlarında idari yargı hükümleri geçerli 

olmaktadır. 

Bir diğer yönetim işlemi irtifak hakkı tesisi işlemidir. Ayni haklar içerisinde sahibine, 

kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkisini veren tek hak mülkiyet hakkıdır. Tüm 
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ayni haklar içerisinde bu yetkilerden birini veya ikisini veren haklar, sınırlı ayni hak 

olarak tanımlanmaktadır. Ön izin, irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni gibi taşınmaz 

üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkındaki KHK’nın 13’üncü maddesinin (b) fıkrası gereği MİLE Genel 

Müdürlüğü ve Bakanlığa bağlı taşra teşkilatları tarafından yürütülmektedir. 

İrtifak hakkı tesis edilmemiş ve kullanma izni verilmemiş mülkiyeti Hazineye ait 

taşınmazlarda gerekli işlemlerin (ifraz, tevhit, terk, tescil, imar planı yapılması ve proje 

hazırlanması vb.) yapılabilmesi için bir yıla kadar ilgili İdare tarafından ön izin 

verilmektedir. Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazın, başkası tarafından 

kullanılması ve yararlanması adına, kişi lehine ayni hak olarak kurulan yükümlülüğe 

irtifak hakkı, DHTA olan yerlerde kişiler lehine verilen izne de kullanma izni 

denilmektedir. Bahse konu sınırlı ayni hak tesisine ilişkin işlemler, çeşitli kanunlar ile 

324 sıra sayılı MİLE Genel Tebliği28 ve 326 sıra sayılı MİLE Genel Tebliği29 hükümleri 

doğrultusunda yürütülmektedir.  

Kamu konutlarıyla ilgili tüm iş ve işlemler de yönetim işlemleri arasında yer almaktadır. 

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK’nın 13’üncü 

maddesinin (e) fıkrası gereği “Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi 

ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım 

esaslarını tespit etmek” MİLE Genel Müdürlüğü ve Bakanlığa bağlı taşra teşkilatlarının 

görev ve yetkisinde bulunmaktadır.  

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu30, Kamu Konutları Uygulama Yönetmeliği31 ve 294 

sıra sayılı MİLE Genel Tebliği32 hükümleri uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

konutların yönetilmesi, aylık kira ve yakıt bedellerinin tespit edilmesi ile işletme, bakım 

ve onarım bedellerinin belirlenmesi, kamu konutu olarak tahsis türü ve görev unvanına 

                                                           
28 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 26.04.2009, Sayı: 27211 
29 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19.06.2007, Sayı: 26557 
30 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 11.11.1983, Sayı: 18218 
31 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 23.09.1984, Sayı: 18524 
32 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 26.05.2005, Sayı: 25826 
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göre tahsisin sağlanması ve takip edilmesi sağlanmaktadır. Her yeni yılbaşında, bulunulan 

yılın kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirleyen MİLE tebliği 

yayınlanmakta olup, kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların kira bedel tespiti 

yayınlanan bu tebliğ esaslarına göre yapılmaktadır. Personele tahsis edilecek kamu 

konutlarının, arsa karşılığı inşaat uygulamasıyla yapılmasının, konut temini açısından 

ideal bir yol olacağı düşünülmektedir. 

İzale-i şuyu işlemleri de bir yönetim işlemi olup, taşınmaz bir mal üzerindeki ortaklığın 

giderilmesidir. Hazinenin özel kişi veya kişilerle paydaş olduğu taşınmazlarda, ortaklığın 

giderilmesi için yapılacak satış işlemleri, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri 

doğrultusunda yapılmakta olup, İcra Dairelerince belirlenen bedelin taşınmazın rayiç 

bedelinin altında kalması durumunda veya ikinci artırmada %50’lik tekliflerin kabul 

görmesi durumunda,  kamu zararı ortaya çıkabileceğinden, bu zararın ortadan kalkması 

ve taşınmazın ucuza satılmasını önlemek için Hazine, paydaşı olduğu taşınmazdaki diğer 

paydaş veya paydaşların hisselerine düşen kısmı alarak paydaşlığa son verebilmektedir. 

Bazı durumlarda ise Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlarda izale-i şuyu satış ihalesine 

iştirak edilmemektedir. 184 sıra sayılı, İzale-i Şuyu Satışları ve Rızai Taksim İşlemleri 

konulu MİLE Genel Tebliği33 hükümlerine göre, Hazine hissesi miktarının 1/10’u 

geçmediği taşınmazlar, imar planında kamu hizmeti için ayrılmamış taşınmazlar ile 

kayyımla idaresi söz konusu olan taşınmazların ihalelerine iştirak edilmemektir.  

Kayyımlık İşlemleri, MİLE birimlerince yürütülen işlemler arasında bulunmaktadır. 4721 

sayılı Medeni Kanun’un 427’nci maddesinde belirtilen, uzun süreden beri bulunmayan 

ve oturduğu yer de bilinmeyen bir kimsenin, ortada bulunmayan ve mirasçılık durumunda 

sağ olup olmadığı kanıtlanamayan mirasçıların payları mahallin en büyük mal 

memurluğu tarafından araştırılarak Hazinenin hak ve menfaatinin söz konusu olduğu 

durumlarda, mahallin en büyük mal memuru (Defterdar/Malmüdürü) tarafından kayyım 

sıfatıyla yönetilmektedir. Kayyım atanan kişilerin mal varlıklarıyla ilgili işlemler 3561 

sayılı Mal Mamurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun34 ve Mal Memurlarının 

                                                           
33 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 22.09.1993, Sayı: 21706 
34 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 27.05.1989, Sayı: 20177 



 

19 
 

Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik35 hükümleri doğrultusunda, yetkililer tarafından 

yürütülmektedir. 

Kayyımlıkla idare edilen taşınmazlar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 588’inci 

maddesindeki “Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen 

miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını 

dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir. 

Gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilân süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa, 

aksine hüküm bulunmadıkça, gaibin mirası Devlete geçer. Devlet, gaibe veya üstün hak 

sahiplerine karşı, aynen gaibin mirasını teslim alanlar gibi geri vermekle yükümlüdür” 

hükmü gereği Hazinenin mülkiyetine geçmektedir. 

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK’nın 13’üncü 

maddesinin (r) fıkrası gereği Maliye Bakanlığınca taşınmaz geliştirme işlemleri 

yapılmaktadır. Bakanlar Kurulunca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler ve 

Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen projeler için Hazinenin özel mülkiyetinde 

bulunan taşınmazlar ve DHTA olan yerlerin tespit edilmesi ve bu taşınmazlar için proje 

kapsamında her tür ölçekteki etüt, harita, plan, imar planları, imar plan tadilatları ve imar 

uygulamaları Maliye Bakanlığı talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

yaptırılmaktadır. Taşınmaz geliştirme ve taşınmazların değerlendirilmesiyle ilgili 

işlemler için diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, işlemlerin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesi sağlanmaktadır. Taşınmaz geliştirme işlemleri çerçevesinde, 6306 sayılı Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un36 2’nci maddesinin (c) 

maddesi gereği rezerv yapı alanı olarak ilan edilen taşınmazlar için olumlu ya da olumsuz 

görüş verme ve taşınmazlar hakkında gerekli değerlendirme yapılmaktadır. 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun37 kapsamında taşınmaz devri 

gerçekleştirilmektedir. 

                                                           
35 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 10.07.2015, Sayı: 29412 
36 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 31.05.2012, Sayı: 28309 
37 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 27.11.1994, Sayı: 22124 
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Hazine taşınmazlarının bedel tespitlerine ilişkin değerleme işlemleri ilgili mevzuat 

çerçevesinde kurulan komisyonca yapılmaktadır. Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan 

taşınmazlar ile DHTA olan yerlerin satış, kira, irtifak hakkı, kullanma izni, trampa ve 

ecrimisil bedellerinin belirlenmesi taşınmazların idaresinde önemli bir yere sahiptir. Öyle 

ki, taşınmaz idaresinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için taşınmaz 

bedellerinin bilinmesi gerektiği gibi, taşınmaz bedellerinin objektif ve doğru olması, 

yapılacak işlemler açısından Devletin veya vatandaşın da herhangi bir zarara uğramasını 

önlemektedir. 

Hazine taşınmazlarının değerlemesinde uluslararası değerleme standartları göz önünde 

bulundurularak uygun yöntem seçilmekte olup, taşınmaz değerlemesi genellikle pazar 

değeri bulunarak yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan 

Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ38 (Seri: VIII, 

No:45) ekinde yer alan Uluslararası Değerleme Standartlarına (UDES) göre “pazar 

değeri, bir mülkün, istekli alıcı ve istekli satıcı arasında, tarafların herhangi bir ilişkiden 

etkilenmeyeceği şartlar altında, hiçbir zorlama olmadan, basiretli ve konu hakkında 

yeterli bilgi sahibi kişiler olarak, uygun bir pazarlama sonrasında değerleme tarihinde 

gerçekleştirecekleri alım satım işlemlerinde el değiştirmesi gerektiği takdir edilen 

tutardır” şeklinde tanımlanmaktadır (Anonim 2016d). 

Hazine taşınmazlarının değerlemesi, belirli bir mevzuat çerçevesinde yapılmakta olup, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun39, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, 2014/1 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi hükümleri doğrultusunda uygun değerleme yöntem veya 

yöntemleri kullanılarak, taşınmazın fiili ve hukuki durumu göz ardı edilmeden objektif 

bir şekilde yapılmaktadır. 

                                                           
38 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 06.03.2006, Sayı: 26100 
39 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 18.07.2001, Sayı: 24466 
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2.4 Hazine Taşınmazlarında Elden Çıkarma İşlemleri 

Hazine, edinim ve yönetim işlemlerinin yanı sıra, satış ve devir/terk işlemlerini 

uygulayarak mülkiyetinde bulunan taşınmazları elden çıkarabilmektedir. 

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın 13’üncü 

maddesinin (b) fıkrası gereği Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların satış 

işlemleri MİLE Genel Müdürlüğü ve Bakanlığa bağlı taşra teşkilatları tarafından 

yapılmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 46’ncı 

maddesinde “Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve 

taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir 

kaydedilir. Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özel 

kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür. Merkezî yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl Merkezî Yönetim Bütçe 

Kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır” 

denilmektedir.    

Satış işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi 

Hakkında Yönetmelik ve 313 sıra sayılı MİLE Genel Tebliği40 hükümleri uyarınca ihale 

usulü ile yapılmaktadır. Ancak, belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy ve 

mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü 5000 metrekareye (m²) kadar 

olan Hazineye ait taşınmazlar kullanıcılarına, hisse oranı %40’ı veya hisse miktarı 

uygulama imar planı sınırları içinde 400, dışında 4000 m²yi aşmamak kaydıyla hisseli 

Hazine taşınmazlarının hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satışı da 

yapılmaktadır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisli, DHTA olup tescili mümkün olmayan, ilgili 

kanunları gereği kıyıda kalan, koruma alanları içinde bulunan, uygulama alanı ilan edilen, 

tahsisi gereken, tapu tahsis belgesi verilen, mera vasıflı olan, kamulaştırma yoluyla 

edinilen ve geri alma hakkına ilişkin süresi dolmayan, imar planında kamu hizmeti için 

                                                           
40 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 29.08.2007, Sayı: 26628 
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ayrılan taşınmazların satışı yapılmamakla birlikte, satışa uygun Hazine taşınmazlarının 

Bedel Tespit Komisyonlarınca41 değerleme standartlarına uygun yöntem veya yöntemler 

kullanılarak kıymet takdiri yapılmak olup, her yıl Bütçe Kanunu’nun (İ) cetvelinde 

belirlenen parasal sınıra göre satış işlemine esas satış usulü, ihale onayı, ihaleyi yapmaya 

ve onaylamaya yetkili komisyonlar belirlenmektedir. 

Satışı yapılan Hazine taşınmazları, peşin veya taksitle satılabilmektedir. Taksitli 

satışlarda satış bedelinin dörtte biri peşin olmak kaydıyla, iki yıl üçer aylık dönemlerle, 

kanuni faiz uygulanarak tahsilatı yapılmaktadır. Kişilerce satın alınan Hazine 

taşınmazları, resim, vergi ve harçtan muaf olmakla birlikte, bu taşınmazlara satış 

tarihinden itibaren, beş yıl süre ile emlak vergisi de ödenmemektedir. Bu tarz imkânların 

sağlanması, Hazine taşınmazlarının satışını cazip hale getirmekte, satış ihalelerinde 

rekabet ortamının oluşmasına olanak sağlamakta ve kamu zararının oluşmasına engel 

olmaktadır. 

Bir diğer satış işlemi 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2’nci maddesinin (b) fıkrasında 

belirtilen orman sınırı dışına çıkarılmış ve Hazine adına tescil olan taşınmazların, 6292 

sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman 

Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin 

Satışı Hakkında Kanun42 hükümleri doğrultusunda, kadastro çalışmaları tamamlanmış ve 

çalışmalar sonucunda oluşturulmuş askı ilan cetvellerinde belirlenen hak sahiplerine 

doğrudan yapılan satış işlemlerinden oluşmaktadır. Bahse konu Kanun hükümleri 

çerçevesinde satışı yapılan orman vasfını kaybetmiş (2/B vasıflı) taşınmazların 

kullanıcıları adına tapuda tescil olması, vatandaş ve devlet arasında süregelen hukuki 

anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve çarpık kentleşmenin ortadan kaldırılması 

amaçlanmıştır. 

Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin işlemler ise 6292 Sayılı Kanun’un 12’nci 

maddesinde belirtilmiştir. 31.12.2011 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçlı 

                                                           
41İta amiri tarafından seçilen, İdarenin taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı olan 

memurları arasından seçilen ve üç kişiden oluşmaktadır. 
42 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 26.04.2012, Sayı: 28275 
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kiralama yapan ve sözleşmesi devam eden kiracılar ile İdarece belirlenmiş yine aynı 

süreyle tarımsal amaçlı kullanan ve kullanımları devam eden şahıslar hak sahibi 

sayılmakta ve hazineye ait bu tarım arazileri hak sahiplerine doğrudan satılmaktadır. 

“Devir işlemleri, bir malın mülkiyetini veya sorumluluğunu bir başkasına geçiren bir 

işlem olup, buna göre; satış, hibe, trampa gibi mülkiyeti nakleden işlemler veya kira, 

mülkiyetin gayri ayni hak tesisi gibi kullanım veya tasarrufu bir başkasına bırakan 

işlemlerin tümünü kapsamaktadır” (Aslan ve Emektar 2016). Çeşitli kanun hükümleri 

uyarınca Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve tescile konu olmayanlar 

dışındaki DHTA yerlerin bedelli veya bedelsiz devri söz konusu olmaktadır. 3194 sayılı 

İmar Kanunu’nun43 11’inci maddesinde “İmar planlarında; meydan, yol, suyolu, 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 harekât ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi 

ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye Bakanlığı 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.” hükmü 

gereği terk işlemleri yapılmaktadır. 

                                                           
43 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 09.05.1986, Sayı: 18749 
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3. HAZİNE TAŞINMAZLARININ İŞGALLERİNİN TESPİTİ, TAHLİYESİ VE  

CEZAİ MÜEYYİDELERİ 

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile DHTA olan yerlerde yaşanan 

işgallerin tespit ve tahliye süreçleri ile uygulanan cezai müeyyideler bu bölümde 

incelenmiştir.  

3.1 Tespit Süreci 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 74’üncü maddesi, 4706 sayılı Hazineye Ait 

Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında KHK’nın 13’üncü maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının 

İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 84’üncü maddesinde çeşitli sebeplerden bahisle işgal 

edilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile DHTA olan yerlerin tespitlerinin 

nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Bahse konu maddede; 

“(1) Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni 

verilenlerin dışında kalanların fiilî durumları, İdarece hazırlanan program dâhilinde 

mahallinde tespit edilir. (Ek iki cümle: RG-10.4.2011-27901) Taşınmazların tespitleri 

yılda en az bir defa yapılır, ancak tespit programlarının süresi beş yıldan fazla olamaz. 

Bu tespitlerin yapılması konusunda illerde defterdarlar, ilçelerde ise malmüdürleri veya 

varsa milli emlak müdürleri gerekli tedbirleri alırlar. Tespitten önceki sürelere ait işgal ve 

tasarruflar sebebiyle ecrimisil takip ve tahsilatı yapılarak bu taşınmazlar denetim ve idare 

altına alınır 

(2) 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.” denilmektedir. 
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Hazine Taşınmazlarının Değerleme İşlemleri konulu 2014/1 sayılı Başbakanlık 

Genelgesinin dördüncü bölüm Saha Çalışması başlıklı 15’inci maddesinde, “(1) 

Taşınmazın mahallinde tespiti yapılarak tüm özelliklerini gösteren bir tutanak düzenlenir 

ve tutanak, tespite iştirak eden tüm personel tarafından imzalanır.  

(2) Değerleme çalışması ekip halinde yapılıyorsa, tespit işlemine mümkün olduğunca 

herkesin katılması sağlanır.  

(3) Tespit çalışmasına, taşınmazın sınırlarını tam olarak gösterebilecek yeterlikteki teknik 

elemanın iştiraki sağlanır. Bunun mümkün olmaması durumunda taşınmazın 

koordinatları, uydu görüntüleri gibi verilerden faydalanılarak mahallinde tespiti 

gerçekleştirilir.  

(4) Düzenlenecek tespit tutanağında;  

a) Taşınmazın bulunduğu il, ilçe, belde, mahalle, mevki ve köy bilgilerine,  

b) Yerleşim merkezleri, bilinen temel noktalar, yollar ve doğal unsurlara uzaklığı ve 

bunlara göre coğrafi yönüne,  

c) Taşınmazın yüzölçümü, geometrik şekli, toprak yapısı (taşlık, kayalık vb.), eğimi ve 

benzeri diğer özelliklerine,  

ç) Taşınmazın yakın çevresindeki yapılaşma şekli, manzara ve diğer özelliklerine,  

d) Taşınmazın üzerindeki yapı, ağaç ve enerji nakil hattı gibi diğer unsurlara,  

e) Taşınmazın mevcut kullanım şekline,  

f) Taşınmazın belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığına, yer verilir 

(5) Taşınmaz tüm özelliklerini yansıtacak şekilde fotoğraflanır” hükmü yer almaktadır. 

Taşınmaz tespitlerinin yapılması için ön çalışma aşamasında birçok sistemden 

faydalanılmaktadır. Bunların başlıcaları; Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Tapu ve 

Kadastro Bilgi Sistemi’dir (TAKBİS). CBS, “karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının 

çözülebilmesi için tasarlanan; mekandaki konumu belirlenmiş verilerin kapsanması, 

yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve görüntülenebilmesini kapsayan 

donanım, yazılım ve yöntemler sistemidir” (Anonim 2017a). Takbis ise Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünün mülkiyet sistemine ilişkin bilgileri bilgisayar ortamına aktardığı 

özel ve kamu taşınmazlarını etkin bir şekilde takip edilmesini sağlayan sistemdir.  
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Mülkiyet bilgilerine sahip olunan taşınmazın, CBS kullanılarak konumsal bilgilerinin 

alınmasıyla parsele ilişkin ortofoto ve krokiler hazırlanarak, taşınmaz sınırları, komşu 

parselleri ve parseller üzerindeki muhdesatlar belirlenmektedir. DHTA olan yerlerin ise 

Kadastro Müdürlüklerinden sınırları istenmektedir. 

Taşınmaz mahalline gidildiğinde; taşınmaz işgali yeni ise, Küresel Konumlama Sistemi44 

(GPS) ve benzeri ölçüm aletleriyle işgale ait sınır koordinatları belirlenerek, herhangi bir 

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yazılımına koordinatlar aktarılarak işgal alanı tespit 

edilmektedir. Eğer işgal eskiden bu yana devam ediyorsa, hali hazır haritalar ile fiili 

durum kıyaslanarak mevcut işgal durumuna göre gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 84’üncü maddesinin 2’nci 

fıkrasına istinaden, taşınmaz mahallinde yönetmelik eki Taşınmaz Tespit Tutanağında 

belirtilen ve tespitin devamı işlemler için önem arz eden işgalciye ait bilgiler, işgal veya 

tasarrufun başlangıç tarihi, işgale konu kullanılan alanın yüzölçümü, işgalin amaç ve 

biçimi ile ecrimisil tahakkuk ettirilmesi halinde ecrimisil işlemine esas faydalanılacak 

bilgilere yer verilmektedir (EK 2). Bunun yanı sıra 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz 

Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun’un 5’inci maddesinin son fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesisler, başka 

bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder.”  hükmü gereği, taşınmaz üzerinde 

19.07.2003 yılı sonrası inşa edilen muhdesat, Hazine mülkiyetine geçtiğinden, taşınmaz 

üzerindeki muhdesatın, yapım yılını belirlemek için ilgili belediyeden yapıya ait ruhsat, 

eski elektrik ve su kayıtları ile eski tarihli uydu görüntüleri de temin edilmektedir.  

Tespiti yapan personelce, taşınmazın fuzuli şagili, taşınmaz mahallinde bulunarak veya 

işgalci mahalde bulunamadığı takdirde bilirkişi yardımıyla işgalci bilgisine ulaşılarak 

Taşınmaz Tespit Tutanağı müştereken imza altına alınmaktadır. 

                                                           
44 GPS, Dünya üzerinde herhangi engelsiz bir görüş hattında, dört ya da daha fazla uydu ile her türlü hava 

koşulunda yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemidir (Anonim 2017b). 
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Tahsisli idarelerde büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin kiralanmasına esas işlemlerin 

başlatılabilmesi için, söz konusu yerlerin tespiti yapılmaktadır. Bu yerlerin açılacağı 

idaredeki yetkililer tarafından alınan bilgiler, tespiti yapan personelin, açılacak işletmenin 

mahallindeki tespiti ile yönetmelik eki olan “İşletme Hakkı Verilecek Büfe, Kantin, Çay 

ocağı gibi Yerlere Ait Tespit ve Tahmin Edilen İşletme Hakkı Bedeli Hesap Tutanağı” 

imza altına alınmaktadır (EK 3). 

Zilyetlik iddiasında bulunulan yerler için, Hazinenin taraf olduğu Medeni Kanun’un 

639’uncu maddesine istinaden açılan mülkiyet davalarında, Hazine avukatlarına yeterli 

bilgi ve belgenin iletilmesi gerekmektedir. 117 sıra sayılı, Hazine ile ilgili davalar konulu 

MİLE Genel Tebliğinde45, zilyetliğe konu kazanılması muhtemel davaların gerekli 

araştırmaların yapılmaması nedeniyle kaybedildiği ve Hazinenin zarara uğradığı 

belirtilmiş olup, “tescili dava olunan taşınmaz malların millî emlâk memurlarının, işin 

ehemmiyetine göre bizzat defterdar, millî emlâk müdürü veya malmüdürünün iştiraki ile 

mahallinde gezilip görülecek, sorulara yanıt veren bir İdarî Tahkikat Tutanağı 

düzenlenmelidir.” denilerek mahalli tespitin önemi vurgulanmaktadır (EK 4). Taşınmaz 

tespitleri yapılırken birçok sorunla karşılaşılmakta olup, bu sorunlar; 

 Kadastral verilerin bazı bölgelerde grafik paftalardan ibaret olması nedeniyle sayısal 

verileri bulunamayan taşınmazların araziye aplikasyonunda zorluk yaşanması, 

 Arazi topoğrafyası ve yapılaşmadan kaynaklı olarak GPS sisteminde uydudan veri 

alınamaması, 

 Tespite çıkan personelin, tespitin amacını yani hangi işlem için tespit yapılacağını 

bilmediğinden gerekli olan bilgileri tutanağa eksik yazması, 

 Taşınmaz üzerinde bulunan ve ekonomik değeri olan ağaç cinslerinin bilinmeyişi ve 

yapı bilgisi olmayan personelin, muhdesatlar hakkında bilgileri sağlıklı bir şekilde 

tutanağa geçirememesi, 

 Kaçak yapılaşma nedeniyle mevcut binaya ait, bina yapım yılının tespitine ilişkin 

gerekli belgelere ulaşılamayışı, 

                                                           
45 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 22.03.1982, Sayı: 17641 
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 Taşınmaz mahalline gidildiğinde işgalci veya bilirkişi bulunamaması nedeniyle işgalci 

bilgilerine ulaşılamaması, 

 Taşınmazın tespiti esnasında vatandaşın kendilerine hak sahipliği doğuracağını 

düşüncesiyle yalan beyan vererek kendilerini işgalci olarak tanıtması, 

 Kıyılarda yaşanan sezonluk işgallerin tespitinin, iş yoğunluğu sebebiyle sezon içinde 

yapılamaması, 

 Saha çalışmaları esnasında meteorolojik koşulların uygun olmayışı ve ulaşım için 

gerekli araç temin edilemeyişi; şeklinde sıralanmaktadır. 

Tespitlerin taşınmaz mahalline gidilmeden yalnızca bilirkişi beyanıyla düzenlenmesi 

veya gerekli bilgilerin eksik beyan edilmesi nedeniyle itirazlar söz konusu olmaktadır. Bu 

itirazlar; taşınmazın işgalci olarak belirlenen kişi ve kişiler tarafından hiç kullanılmadığı, 

taşınmazın işgal edildiği saptanan alanın bir kısmını kullandığı, işgal başlangıç tarihinin 

farklı olduğu veya başka kişilerce kullanıldığı şeklinde olabilmektedir. “Bu durumun 

önlenmesi için tespiti yapılacak taşınmaz malların kesinlikle mahalline gidilerek bu işlem 

yapılmalı ve bilgiler sağlıklı bir şekilde toplanarak tutanağa geçirilmelidir” (Anonim 

2017c).  

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 84’üncü maddesinin 1’inci 

fıkrasında, “taşınmazların tespitleri yılda en az bir defa yapılır, ancak tespit 

programlarının süresi beş yıldan fazla olamaz” denilmektedir. Ancak, iş yükünün fazla, 

personelin yetersiz sayıda olduğu MİLE birimlerinde bu sürelerin takip edilememesi, 

tespit işlemlerinin programlı bir şekilde yapılmasına olanak tanımamaktadır. 

3.2 Tahliye Süreci 

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar veya DHTA olan yerler sürekli işgale 

uğramaktadır. Fuzuli şagiller tarafından bu taşınmazların işgalinin meşru sayılması 

düşüncesi taşınmazlardaki işgallerin önüne geçilememesine sebebiyet vermektedir. 

“İlgili taşınmazların korunabilmesi neredeyse talan edilmelerinin engellenebilmesi de 

öncelikle ve özellikle bu yöndeki inancın değiştirilebilmesine bağlıdır” (Turan 1998). 
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Bahse konu taşınmazların işgallerinin giderilebilmesi ve tahliye işlemlerinin 

uygulanabilmesi için değişik kanunlarda ve yönetmeliklerde, çeşitli hükümler 

bulunmaktadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine 

Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun46, 775 sayılı Gecekondu Kanunu47, 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda ve bazı özel kanunlarda tahliye hükümlerine yer 

verilmektedir. MİLE Genel Müdürlüğünün 154 sıra sayılı İşgal ve Tecavüzlerin 

Giderilmesi konulu Tebliğde48 öncelik sırasına göre uygulanacak hükümler 

belirtilmektedir. 

3.2.1 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca tahliye  

2886 Sayılı Kanun’un 75’inci maddesi ecrimisil ve tahliye işlemleriyle ilgili hükümler 

içermektedir. Bu maddeye göre Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan veya DHTA olan 

yerler ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait 

taşınmazların işgalli olmaları tespit edildiği takdirde, belediye, ticaret odası, sanayi odası, 

borsa gibi kuruluşlar veya bilirkişilerden sorulmak suretiyle değerleme konusunda işin 

ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan Bedel Tespit Komisyonunca bedel tespiti yapılarak, 

geriye dönük beş yılı geçmemek kaydıyla ecrimisil istenmektedir. “Devlet İhale 

Kanunu’na gelinceye kadar, kamu malları yönünden ecrimisil konusunda açık ve ayrıntılı 

bir düzenleme yapılmamıştır” (Karakoç 2005). Kira sözleşmesi bittiği halde işgalin 

devam etmesi durumunda da yine aynı hüküm doğrultusunda ecrimisil takdir 

edilmektedir. İstenen ecrimisil bedeli, süresinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil ve Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmektedir.  

Bahse konu Kanun’un 75’inci maddesinin 4’üncü fıkrasındaki “İşgal edilen taşınmaz 

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

tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.” hükmü gereği tahliye işlemleri yapılmakta ve 

hükmün uygulanmasında herhangi bir zaman aşımı bulunmamaktadır (EK 5, EK 6, EK 

7). 

                                                           
46 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 15.12.1984, Sayı: 18606 
47 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 30.07.1966, Sayı: 12362 
48 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 02.09.1989, Sayı: 20270 
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2886 Sayılı Kanun’un 74’üncü maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının 

İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 89’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında kiralanan, irtifak 

hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazların süresi dolduğu halde tahliyesi 

gerçekleşmeyen, sözleşmesi feshedilen veya fuzulen işgalin söz konusu olduğu 

taşınmazların tahliyesinde; hasat döneminin ve mevsimlik faaliyet sezonunun da dikkate 

alınarak bulunduğu yer mülki amirince on beş gün içerisinde tahliyesinin sağlanması ve 

ilgili personele boş olarak teslim edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bahse konu 

Yönetmeliğin 89’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında işgalli olduğu tespit edilen taşınmaz 

üzerindeki yapıların (19.07.2003 tarihi öncesi Hazine taşınmazlarının üzerine yapılan 

yapıların Hazineye ait olmadığı göz önünde bulundurularak) eski kiracısı veya işgalcisi 

tarafından yıkımlarının gerçekleştirilerek enkazın otuz gün içinde tasfiye edilmesi, aksi 

takdirde masrafların söz konusu kişi veya kişilerden tahsil edilmek suretiyle yıkım 

işlemlerinin ilgili İdare tarafından yapılacağı belirtilmektedir. Aynı Kanun maddesinin 

3’üncü fıkrası gereği tahliye kararlarının, ilgili personel tarafından uygulanması sırasında 

gerekli araç, gereç ve personelin kamu idarelerinden temin edilmesi ile buna olanak 

bulunmaması durumunda yıkım işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri 

doğrultusunda ihale edileceği belirtilmektedir. 

Yürürlükte olmayan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin 

Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde işgalcinin Hazine taşınmazı 

üzerine yaptığı sabit yapının olması ve bu yapının kamu yararı sağlanması durumunda, 

işgalcinin rızası ve başka talepte bulunmayacağına dair taahhüdü alınması ve bakanlığın 

da uygun görmesi halinde yapılan yapının bedelinin tespit edilmesinden sonra, bedeli 

işgalciye ödenmekteydi. Ancak şu an yürürlükte olan Hazine Taşınmazlarının İdaresi 

Hakkında Yönetmelikte bu fıkra yer almamaktadır. Yalnızca 4706 Sayılı Kanun’da, 

19.07.2013 tarihinden sonra işgalcinin taşınmaz üzerine yaptığı yapı ve tesislerin hiçbir 

işleme gerek duyulmaksızın Hazineye intikal edeceği belirtilmektedir.    

3.2.2 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 

Hakkında Kanun uyarınca tahliye 

Gerçek veya tüzel kişilerin zilyetliğindeki taşınmazlar, DHTA olan yerler, Kamu kurum 

ve kuruluşları tarafından idare olunan taşınmazlar, sahipsiz yerler ile orta mallar 
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üzerindeki işgallerin tahliyesi söz konusu Kanun hükümleri doğrultusunda 

yapılabilmektedir. Taşınmaz işgalinin tespit tarihinden itibaren, altmış gün içinde idari 

makama başvuruda bulunulmakta olup, işgalin başlangıcından itibaren bir yıl geçtikten 

sonra başvuru yapılamamaktadır. DHTA olan yerlerde ise tahliye işlemine esas başvuru 

süresinde herhangi bir kısıtlama söz konusu olmamaktadır. Hazinenin özel 

mülkiyetindeki taşınmazların tespitlerinin düzenli yapılamayışı ve dolayısıyla işgal 

başlangıcının tespitinde 3091 Sayılı Kanun hükmündeki bir yıllık süreyi geçmesi 

nedeniyle, işgalli taşınmazın tahliye işlemlerinin yürütülebilmesi bu Kanun hükümleri 

doğrultusunda pek mümkün olmamakla birlikte, DHTA olan yerler için süre 

kısıtlamasının olmayışı tahliye işlemleri için bu Kanun’un daha etkin bir şekilde 

kullanılmasını sağlamaktadır. 2886 Sayılı Kanun’da tahliye işlemlerine esas başvuru 

süresinde zamanaşımının olmayışı, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların tahliye 

işlemlerinin yapılmasına daha fazla olanak vermektedir.  

Taşınmazın bulunduğu ilçe,  merkez ilçe sınırlarında ise vali veya valinin görevlendirdiği 

vali yardımcısı, diğer ilçe sınırlarında ise kaymakam, işgalin önlenmesine karar vererek, 

tahliye işlemini gerçekleştirmektedir. İşgalli taşınmazın tahliye işlemine esas yapılan 

başvuru sonrası soruşturma süreci başlamakta olup, soruşturmayı yürüten Vali veya 

görevlendirdiği Vali Yardımcısı veya Kaymakam on beş gün içinde karar vermek 

zorundadır ancak karara bağlanacak dosya için on beş günlük sürenin geçmesi halinde bir 

üst makama bildirilmektedir. Eğer tecavüz veya müdahalenin önlenmesi kararı 

verilmişse, işgalciye karar tebliğ edilmekle birlikte aynı kararın infaz memuruna 

gelmesinden beş gün içinde kararın yerine getirilmesi gerekmektedir. “Kötü niyetli 

idareciler süresi içinde verilen men kararını infaz için yetkili makama sunmaktan 

kaçınabilir. O nedenle 5 günlük infaz süresinin kararın verilme anından itibaren 

başlayacağı yolunda bir düzenleme yapılmalıdır” (Bilgin 2010). Söz konusu kararın infaz 

memurunca beş gün içinde yerine getirilmemesi durumunda bir üst makama 

bildirilmektedir.  

Aynı kişi veya kişilerce ikinci veya daha sonraki işgaller ile başka kişi veya kişilerce 

yapılan ilk işgallerde, aynı soruşturma yapılarak, verilen kararla birlikte daha önceki karar 

birleştirilerek, dosya yetkili mercilerce adli mercilere gönderilmektedir. İşgalden bahisle 



 

32 
 

yapılan başvurular esnasında anlaşmazlık sebebiyle ilgili mahkemelerce ihtiyati tedbir 

kararı verilen durumlarda, 3091 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmamaktadır. Aynı 

zamanda idari makamlarca işgali önlemek için alınmış bir karar mevzu bahis ise, 

anlaşmazlık için dava açılmadan, Mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı verilememektedir. 

3091 Sayılı Kanun’un 17’nci maddesine göre soruşturma ve infaz giderleri, özel 

mülkiyete konu taşınmazlarda tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için başvuruda 

bulunan özel veya tüzel kişilerce, Hazinenin özel mülkiyetinde veya DHTA olan yerler 

için başvuruda bulunan ilgili makamlarca karşılanmakta olup, soruşturma sonrasında 

işgalin önlenmesine dair bir karar verilmesi durumunda bu giderler işgalci veya 

işgalcilerden, İcra Dairelerince tahsil edilmektedir. 2886 Sayılı Kanun’un 75’inci 

maddesine göre yapılan tahliye işlemlerinde herhangi bir gider söz konusu olmadığından, 

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile DHTA olan yerlerin tahliye 

işlemlerinin, 2886 Sayılı Kanun’a göre yapılması daha çok tercih edilmektedir. 3091 

Sayılı Kanun’a 4807 Sayılı Kanun ile eklenen Ek 2’nci madde ile tahliye kararı verilen 

taşınmaz üzerinde işgalciye ait eşyalar çıkarılarak işgalcinin kendisine, işgalcinin 

mahalde bulunmaması nedeniyle aile yakınlarından veya işçilerden reşit olanlardan 

herhangi birine teslim edilmekte olup, hiçbirinin olmayışı durumunda, işgalci adına infaz 

memurunca güvence altına alınmaktadır.  

Muhafaza altına alınan eşyalar, infaz memurunca yapılan tebligat ile eşyanın bulunduğu 

mahalde beş, değilse otuz gün içinde teslim alınması gerektiği, süresinde teslim 

alınmayan eşyaların açık artırma usulüyle satılacağı bildirilmektedir. Söz konusu süreler 

içinde teslim alınmayan eşyaların bedel tespitleri yapılarak, açık artırmayla satış işlemleri 

gerçekleştirilmekte, elde edilen gelirden muhafaza ve satışla ilgili giderler karşılanarak, 

artan miktar işgalci adına Ziraat Bankasına yatırılmakta ve işgalciye tebliğ edilmektedir. 

Bozulması olası eşyalarda ise tebligat şartı aranmaksızın bedel takdiri yapılarak, satış 

işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

3.2.3 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca tahliye 

Söz konusu Kanun’un 2’nci maddesinde gecekondu, kendisine ait olmayan ya da 

malikinin izni olmadan taşınmaz üzerine yapılan izinsiz yapılar olarak tanımlanmaktadır. 
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775 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca Kanun’un yürürlüğe girdiği 30.07.1966 

tarihinden itibaren Belediyelere, Hazineye, Özel İdareler ve Katma Bütçeli İdarelere ait 

taşınmazlar ile DHTA olan yerlerde yapılan kalıcı veya geçici tüm izinsiz yapılar, hangi 

aşamada olursa olsun (inşa halinde, iskân alınmış) hiçbir karara gerek duyulmadan 

belediye ve zabıtalar tarafından hemen yıktırılmaktadır. Özel mülkiyete konu taşınmazlar 

ile tüzel kişilere ait (18’inci maddenin 1’inci fıkrasında bahsi geçenler hariç) taşınmazlar 

üzerindeki izinsiz yapılar, arsa sahiplerinin yazılı olarak başvuru yapmaları ve taşınmaz 

maliki olduklarını belgelemeleri şartıyla bu Kanun’un hükümleri doğrultusunda işlem 

yapılabilmekte olup, aksi halde genel hükümler ile 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri 

uygulanmaktadır. 

775 Sayılı Kanun’un hükümleri doğrultusunda, Hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazlar ile DHTA olan yerlerdeki izinsiz yapıların tahliye ve yıkım işlemlerinin 

gerçekleşmesinde, MİLE birimlerince başvuru yapılmasına rağmen ve Kanun’da 

uygulanacak hükmün gayet açık olmasına karşın, Belediyelerce bu işlemlere gereken 

hassasiyetin gösterilmemesi ve yıkım işlemlerinin yapılmaması, 775 Sayılı Kanun’un 

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve DHTA olan yerlerdeki izinsiz 

yapıların yıkım işlemleri için uygulanabilir kılmamakla birlikte zaman ve efor kaybına da 

neden olmaktadır.   

3.2.4 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca tahliye  

Bahse konu Kanun’un 683’üncü maddesinde taşınmaz sahibinin, maliki olduğu taşınmaz 

üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf etme hakkına sahip olduğu ve bu hakları 

kullanmasını kısıtlayıcı bir durum söz konusu olduğunda, taşınmazını işgal eden kişi veya 

kişilere istihkak davası açma yoluyla işgali engelleyebileceği belirtilmektedir. Hazinenin 

özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile DHTA olan yerlerdeki izinsiz yapılar, 2886 Sayılı 

Kanun, 3091 Sayılı Kanun ve 775 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahliyesi 

sağlanamayarak yıktırılamadığında, Türk Medeni Kanunu’nun 722’nci maddesi gereği 

dava açılarak yıkım işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Aynı Kanun’un 724’üncü 

maddesi uyarınca, yapı bedelinin arazi bedelinden fazla olduğu durumlarda, yapıyı yapan 

kişi veya kişilerin arsa mülkiyetinin kendilerine verilmesi yönünde istekleri olmakta 
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ancak men-i müdahale ve kal davalarında öne sürülen bu hüküm Hazine taşınmazları ve 

DHTA olan yerler için dikkate alınmamaktadır. Kanun’un 983’üncü maddesinde malikin 

zilyetliğe saldırıya karşı dava hakkının bulunduğu, işgalcinin işgal ettiği taşınmaz 

üzerinde hak iddia etse dahi mülkiyet sahibinin işgalin sonlanması, işgal sebebinin 

ortadan kaldırılması ve zararın giderilmesine yönelik dava açma hakkı bulunmaktadır. 

“Bu hükme dayanılarak, kendilerine taşınmaz tahsis edilen idarelerin de, tahsisli 

taşınmazlara yapılan işgal ve tecavüzlerin giderilmesi için mahkemeye başvurmaları 

mümkündür” (Kardeş 2010).  

2886, 3091, 775 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Devlete ait taşınmaz mallar 

üzerindeki işgallerin sona erdirilmesi ve tahliye işlemlerinin idari yoldan yapılamaması 

durumunda, yargı yolu kullanılarak da tahliye işlemleri yapılabilmektedir. Ancak, açılan 

davaların karara bağlanması uzun zaman aldığından idari işlemler sayesinde tahliyenin 

gerçekleşmesi sonuca ulaşmayı daha mümkün kılmaktadır. Bunun yanı sıra, 775 Sayılı 

Kanun’a göre Belediyelere, 2886 ve 3091 Sayılı Kanun’a göre mülki amirlere yapılan 

başvurularda gerekli özenin gösterilmemesi, kanun hükümlerinin uygulanmamasından 

dolayı ilgililere herhangi bir yaptırımın da söz konusu olmaması, idari işlemlerin uzun 

sürmesine sebebiyet vermemekte ve bu nedenle dava açılarak sonuç alınması daha olası 

olmaktadır.    

3.2.5 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca tahliye 

Kamulaştırma, yetkili kamu idaresi tarafından, kamu yararı kararı alınmış ve 

kamulaştırma bedeli için ödeneğin hazır olması koşuluyla, özel mülkiyete konu 

taşınmazlara el konulmasıdır. Kamulaştırılan taşınmazların tahliyesi söz konusu 

Kanun’un 20’nci maddesine istinaden uygulanmaktadır. Tapu Dairesince ilgili İdare 

adına tescil olan kamulaştırılan taşınmazların tahliyesi, on beş gün içinde yapılmazsa icra 

memurlarınca tahliye işlemi gerçekleştirilmekte olup, herhangi bir itiraz tahliyeyi 

durdurmamakta ve adli makamlarca da ihtiyati tedbir kararı verilememektedir. Taşınmaz 

üzerinde ekin olan taşınmazların tahliye işlemleri, hasat sonuna bırakılmaktadır. Ancak 

hasat sonunun beklenemediği durumlarda tahliye işlemlerinin ivedilikle yapılması söz 
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konusu olup, taşınmaz üzerindeki ekin bedeli tespit edilip ödenmesi suretiyle tahliye 

işlemi gerçekleştirilmektedir.  

3.2.6 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca tahliye 

Kıyılar, DHTA olan yerlerden olup, herkesin yararlanmasına açık olan alanlardır. 

Kanun’un 13’üncü maddesine göre, Kanun’da belirtilen alanların kontrolü, belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde olanların belediyeye, belediye ve mücavir alan sınırları 

dışında olanların ise valiliklere verilmektedir. Bahse konu Kanun hükümleri gereği kıyıda 

kalan alanlardaki her türlü yapılaşmaya konu olan işlemler, 3194 sayılı İmar Kanunu 

hükümleri uygulanarak sonuçlandırılmaktadır. Kanun’un 15’inci maddesinde ise cezai 

müeyyideleri belirtilmiş olup, projenin cezai müeyyideler kısmında incelenecektir. 

3.2.7 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca tahliye 

Ormanlar, DHTA olan yerlerden olup, hiçbir şekilde işgale konu olamazlar. 6831 sayılı 

Kanun’da ormanların muhafazası ve yasaklı eylemler ile ormanlar üzerindeki tasarrufa 

konu işlemlerin ancak ilgili idarenin muvafakati olması durumda gerçekleştirilmesi 

belirtilmiştir. Aynı Kanun’un 94-114’üncü maddeleri ise cezai hükümleri içermekte olup, 

projenin cezai müeyyideler kısmında incelenecektir. 

3.2.8 4342 sayılı Mera Kanunu uyarınca tahliye 

Meralar, DHTA olan yerlerden olup, hayvanların otlatılması için kullanılan arazilerdir. 

3194 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre köy sınırları içinde olanlar köy tüzel 

kişiliği adına, belediye sınırlarında ise belediyeler adına tescil edilen meralar hakkındaki 

ibare, 1998 yılında 4342 sayılı Mera Kanunu’nun49 yürürlüğe girmesiyle, 11’inci 

maddeden çıkarılmış olup, Mera Kanun’una eklenen Geçici 3’üncü madde gereği 

tescilleri Hazine adına yapılmaktadır.  

                                                           
49 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 28.02.1998, Sayı: 23272 
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4342 Sayılı Kanun’un 1’inci maddesinde Kanun’un amacına yer verilmiş olup, bu madde 

gereği kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve 

çayırların tespiti, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullandırılması, kullanımlarının 

sürekli olarak denetlenmesi, korunması sağlanmaktadır.  

“Tespit, sınırlama ve tahsis edilen mera, yaylak ve kışlakların çevreleri, teknik esaslara 

uygun olarak sınır işaretleriyle belirlenir” (Okan ve Ünal 2013). Meraların belirlenen 

sınırlarını korumak ve tahsis amacında kullanılıp kullanılmadığına bakmak, muhtarlar ve 

belediye başkanlarının sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu sorumluluk gereği, muhtarlar 

veya belediye başkanları, mera vasıflı taşınmazlarda bir işgal olduğunda Bakanlık il veya 

ilçe müdürlüklerine başvuru yapmakta olup, 3091 Sayılı Kanun ve 2886 Sayılı Kanun 

hükümleri gereği, söz konusu yerlerin tahliye işlemleri gerçekleşmektedir. 

3.2.9 442 sayılı Köy Kanunu uyarınca tahliye 

442 Sayılı Kanun’un50 8’inci maddesinde “Köyün orta malı kanun karşısında Devlet malı 

gibi korunur. Bu türlü mallara el uzatanlar Devlet malına el uzatanlar gibi ceza görürler.” 

denilerek köyün orta mallarının işgal edilmeyeceği, edildiği takdirde gerekli cezai 

müeyyidelerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

3.2.10 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca tahliye 

2872 Sayılı Kanun’un51 9’uncu maddesinin (d) fıkrasına göre, gelecek kuşaklara 

aktarılabilmek üzere, ekolojik öneme sahip toprak ve su alanlarında, çeşitli amaçlarla 

gerekli düzenlemelerin yapılması için Özel Çevre Koruma Bölgelerinin 

oluşturulmasında, bu alanlara dair yapılacak plan ve projelerin yürütülmesinde Bakanlar 

Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu madde hükmü gereği, 383 sayılı Özel Çevre 

Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair KHK’nın 1’inci maddesine istinaden 

Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı kurulmuş 

                                                           
50 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 07.04.1924, Sayı: 68 
51 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 11.08.1983, Sayı: 18132 
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olup, söz konusu KHK’nın 19’uncu maddesinde kurulun görevleri arasında, işgal ve 

tahliye işlemlerine ilişkin hükümler yer almaktadır. Söz konusu Kanun’un 19’uncu 

maddesinin (d) fıkrasına göre; nazım ve uygulama imar planlarına aykırı yapılar 

olduğunda 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda yıktırılacağı, Kanun’da 

belirtilen sürelerde yıktırılmayan yapıların masrafının yapı sahibinden alınarak, Devlet 

eliyle yıkım işlemlerinin yapılacağı ve işlemleri geciktiren kişi veya kişilerin sorumlu 

olması sebebiyle hukuki tatbikat yapılacağı belirtilmiştir. 

3.2.11 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu uyarınca tahliye 

İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini, kamu 

yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak 

yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemek 

amacıyla çıkarılan 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun52 13’üncü maddesi gereği yıkım 

işlemleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu maddeye göre, inşaat ruhsatı olmayan 

yapılar, inşaat ruhsatı, ekleri ve imar mevzuatına aykırı olan bölümler, Boğaziçi İmar 

Müdürlüğünce mühürlenerek yapımı durdurulmuş fakat mühürlü olmasına rağmen 

yapılan eklentiler, kullanma izni verilen yapılarda imara aykırı yapılan ilaveler Boğaziçi 

İmar Müdürlüğünce tespit edilerek, Valiliğe bildirilmektedir. Vali, yedi gün içinde 

Boğaziçi İmar İdare Heyetini toplayarak karar almakta, alınan karar Boğaziçi İmar 

Müdürlüğüne bildirilerek yıkım işlemlerine esas tebligat süreci başlamaktadır. Yıkım 

kararı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu53 hükümlerine bakılmaksızın, güvenlik kuvvetleri 

veya zabıta ekiplerince, mal sahibi veya yükleniciye, on beş gün içinde tebliğ edilmekte, 

tebligatın yapılamaması durumunda ise yapı mahallinde on beş gün süreyle asılmakta ve 

tutanağa bağlanarak tebliğ edildi sayılmaktadır. Karar tebliğinden on beş gün içinde yapı, 

ilgililer tarafından yıkılmadıysa, Boğaziçi İmar Müdürlüğünce masrafların %20’si mal 

sahibi veya yükleniciden tahsil edilmek suretiyle yıkım işlemi yapılmaktadır.  

Boğaziçi Kanunu’nun 6’ncı maddesine istinaden kurulan Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve 

Boğaziçi İmar İdare Heyeti, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 46’ncı maddesiyle kaldırılmış 

                                                           
52 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 22.11.1983, Sayı: 18229 
53 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19.02.1959, Sayı: 10139 
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olup, 46’ncı madde gereği bu organların görev ve sorumlulukları, Boğaziçi sahil şeridi ve 

öngörünüm bölgelerinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, geri görünüm ve 

etkilenme bölgelerinde ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca yürütülmektedir. 

3.2.12 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca tahliye 

Milli Parkların belirlenmesi, korunması ve yönetilmesine ilişkin çıkarılan Milli Parklar 

Kanunu’nun54 14’üncü maddesinin (e) fıkrası gereği, bu alanlarda yapı yapılamayacağı 

(onaylamış planlarda belirtilenler, Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak 

savunma sistemi için gerekli tesisler dışında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin 

bir zorunluluk bulunmayanlar hariç), tesis kurulup işletilemeyeceği, belirlenen alanlarda 

bulunan taşınmazlar yerleşim alanları haricinde hiçbir şekilde iskan yapılamayacağı 

belirtilmektedir. Kanun’un 15’inci maddesinde Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan 

taşınmazlar veya DHTA olan yerlerde bulunan açık alanlar veya ağaçların tahribatı 

sonucunda oluşan açıklıkların işgali, kullanılması, bu yerlere her türlü yapı ve tesis 

yapılması, bu yapı ve tesislerin tapuya tescili yasaklanmış olup, yapı ve tesislere doğrudan 

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca el konulmaktadır.  

4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu’nun55 4’üncü maddesinde 

Kanun hükümlerine aykırı yapılar, köy yerleşim alanı dışında inşaat ruhsatı olmayan 

yapılar, inşaat yapım ruhsatı ve ekleri ile yapı esaslarına aykırı ilaveler, kullanma izni 

verildikten sonra yapı ve tesis esaslarına aykırı ekler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu56 hükümlerine aykırı olarak yapılmış yapıların Milli Park 

Müdürlüğünce yıktırılacağı belirtilmiştir. 

3.2.13 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca tahliye  

DHTA olan yerlerin, kamu yararı açısından korunmasına ve kullanılmasına ilişkin 

yapıların, turizm yatırım belgesi ve turizm işletmesi belgesine sahip olmak koşuluyla 

                                                           
54 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 11.08.1983, Sayı: 18132 
55 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 20.02.2000, Sayı: 23970 
56 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 23.07.1983, Sayı: 18113 
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kullanım amacı ve imar planlarına uygun olarak yapılabileceği belirtilmekte olup, yine 

DHTA olan yerlerde, bölgenin doğal ve kültürel yapısını bozmadan, turizm işletmelerine 

zarar vermeden, imar planlarına uygun ve Bakanlık izniyle kamuya yararlı yapı ve tesisler 

yapılabilmektedir. Deniz, göl, akarsu ve kıyılarının özelliklerini bozucu şekilde kullanım 

söz konusu olmamakla birlikte, bu alanlardan kum, çakıl, vb. malzemelerin alınması 

ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının görüşü alınarak yapılmaktadır. 2634 sayılı 

Kanun’un57 8’inci maddesinin (I) fıkrası gereği, tahsis süresi biten veya tahsis işlemi iptal 

edilen taşınmazlar üzerindeki muhdesatlar Hazineye intikal etmektedir. 

3.2.14 2876 sayılı Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu uyarınca 

tahliye 

2876 Sayılı Kanun’un58 Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde yer alacak tesis ve 

alanların yönetimine ilişkin 104’üncü madde, 6306 Sayılı Kanun’un 22’nci maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmış olup, bu hükme 2302 Sayılı Kanun’un59 3’üncü maddesinde yer 

verilmiştir. 2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100’üncü Yılının Kutlanması ve Atatürk 

Kültür Merkezinin Kurulması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi gereği, Atatürk 

Kültür Merkezi alanı içerisindeki yapıların, Milli Komite tarafından tespiti yapılmakta 

olup, yapımına izin verilen tesisler Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmektedir. 

Kanun amacına uygun olmayan yapı ve tesisler ise 2302 Sayılı Kanun’un 4’üncü 

maddesinde yer alan Milli Komite kararı ile yıktırılmaktadır. 

3.2.15 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca tahliye 

Kanun’un 7’nci maddesinde konuttan çıkacakların, konutu boşaltma süreleri belirtilmiş 

olup, konut tahliyesinin bu süreler sonunda yapılmaması durumunda 8’inci madde gereği 

tahsise yetkili idarenin, ilgili mercilere başvuru yapması üzerine, kolluk kuvvetlerince 

konut bir hafta içinde zorla boşaltılmaktadır. Bu zorlamaya karşın idareye veya yargı 

yoluyla yapılan itiraz, boşaltma işlemini engellememektedir. Tahsis yapılmadan konutu 

                                                           
57 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 16.03.1982, Sayı: 17635 
58 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 17.08.1983, Sayı: 18138 
59 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 26.09.1980, Sayı: 17117 
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işgal edenler, tahsis sonrası oturma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar, diğer konut 

sakinlerinin huzurunu bozan veya ahlak dışı hareket ettiği tespit edilenler için de aynı 

uygulamayla tahliye işlemi yapılmaktadır. 

3.2.16 5543 sayılı İskân Kanunu uyarınca tahliye 

5543 sayılı Kanun’un60 22’nci maddesindeki hüküm gereği, hak sahiplerine verilecek 

arsa, arazi veya yapılarda bulunan işgaller, mahallin en büyük mülki amiri tarafından 

yazılı emir ile kolluk kuvvetlerince tahliye ettirilerek, hak sahiplerine teslim edilmektedir. 

Hak sahiplerine verilen bu yerlerin, askerlik, tutukluluk, afet ve belgelendirilmiş uzun 

hastalık gibi özürler dışında boş bırakılması, kiralanarak gelir elde edilmesi, üçüncü 

kişilerin kullanımına bırakılması, satılması tespit edildiğinde, Mahalli İskân 

Komisyonunca hak sahipliği iptal edilmekte olup, tapu kaydının iptaliyle Hazine adına 

tescili gerçekleşmektedir. 

3.2.17 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca tahliye 

3194 Sayılı Kanun’un 32’nci maddesi gereği, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 

olarak yapılan yapıların varlığı halinde Belediye ve Valiliklerce inşaat durumu tespit 

edilmekte, inşaat mühürlenerek durdurulmaktadır. Gerekli düzeltmeler yapıldığında 

inşaata devam edilmekte, aksi halde ruhsatın iptali sağlanarak, söz konusu binalar 

Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu kararıyla Belediye veya Valiliklerce yıktırılarak 

tahliyesi sağlanmaktadır. 

3.2.18 4916 sayılı Çeşitli Kanun ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca tahliye 

4916 Sayılı Kanun61 ile 4706 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesine eklenen hüküm gereği, 

Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 19.07.2003 tarihinden sonra yapılan her türlü yapı ve 

                                                           
60 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 26.09.2006, Sayı: 26301 
61 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19.07.2003, Sayı: 25173 
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tesis Hazineye geçmekte olup, söz konusu tarih sonrası yapılan yapılardaki işgallerin 

sonlandırılması ve yapılan izinsiz yapıların yıkım işlemleri gerçekleşmektedir. Ancak bu 

taşınmazlar üzerinde 19.07.2003 tarihinden sonra yapılan ve ruhsat alınması ile kamu 

hizmetinde kullanılabilecek olanlar kamuya mal edilmektedir. 

3.2.19 6098 sayılı Borçlar Kanunu uyarınca tahliye  

Söz konusu Kanun’un ilgili hükümleri kiralama işlemi yapıldıktan tahliyesi gereken 

durumlarda uygulanmaktadır. Kanun’un 352’inci maddesinde kiralama işlemi yapılmış 

ancak çeşitli sebeplerle kira sözleşmesindeki şartlara uymamış kiracının, kiraya verenin 

dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirmesi ile tahliye işlemi gerçekleştirilmektedir.  

3.3 Hazine Taşınmazlarında Tahliye İşlemine Esas Cezai Müeyyideleri  

Tahliye işlemlerine esas hükümlerin olduğu kanunlarda, Hazinenin özel mülkiyetinde 

bulunan taşınmazlarda veya DHTA olan yerlerde tahliye işlemlerinin gerçekleşmemesi 

halinde uygulanacak cezai müeyyidelere de yer verilmektedir. Maliye Bakanlığının 154 

sıra sayılı İşgal ve Tecavüzlerin Giderilmesi Hakkındaki Tebliğinde cezai hükümlerin 

uygulanması ile ilgili kısım mevcut olup, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri 

doğrultusunda Cumhuriyet Savcılıklarına,  3091 Sayılı Kanun’a göre işlem yapıldığında 

bahse konu Kanun hükümlerine göre Vali veya Kaymakama başvurulması ile idari 

işlemlerden sonuç alınmadığı takdirde görevini yerine getirmeyen ve yetkisini 

kullanmayan ilgililerin cezai işlem görmeleri adına soruşturma yapacak mercilere 

bildirilmesinin gerektiği belirtilmektedir.  

3.3.1 3091 Sayılı Kanun’un cezai müeyyideleri  

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar veya DHTA olan yerler için bu 

Kanun’un 15’inci maddesinde cezai hükümlere yer verilmiştir. Kanun’un 15’inci 

maddesine göre işgal edilen taşınmaz, işgal ettiği önceden tespit edilmiş kişinin ikinci 

veya daha fazla, başka kişi veya kişilerce birinci işgalci yararına ilk defa işgale konu 
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olmuşsa, (a) fıkrasına istinaden fuzuli şagillere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 

verilmektedir.  İşgal, silahlı bir kişi veya silahsız olsa bile birden fazla kişi tarafından 

yapıldığında, söz konu ceza aynı maddenin (b) fıkrası gereği bir kat daha arttırılmaktadır. 

İşgal ortak kullanım amacıyla iki veya daha fazla kişi tarafından yapılıyorsa (b) 

fıkrasındaki ceza üçte bir oranında arttırılmakta, bu kişilerden birinin silahlı olması 

durumunda ise (b) fıkrasındaki ceza ayrıca yarı oranda arttırılmaktadır. 

3.3.2 775 Sayılı Kanun’un cezai müeyyideleri 

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve DHTA olan yerler üzerine izinsiz 

yapı yapan veya yaptıranlar, satanlar, devredenler, işgal edenler, bilerek devir ve satın 

alanlar 775 Sayılı Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca Türk Ceza Kanunu hükümlerine 

göre ceza almaktadır.  

3.3.3 5237 Sayılı Kanun’un cezai müeyyideleri 

Türk Ceza Kanunu’nun62 Mala Zarar Verme başlıklı 151’inci maddesinde başkasının 

malına (taşınır veya taşınmaz) zarar verenlere (yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, 

kullanılmaz hale getiren, kirleten) mağdurun şikayeti sonucunda dört aydan üç yıla kadar 

hapis cezası veya adli para cezası verilmektedir. 

Aynı Kanun’un 152’nci maddesinde, mala zarar vermenin nitelikli halleri belirtilmiş 

olup, söz konusu maddenin 1’inci fıkrasının proje konusu dahilindeki (a), (b), (c), (d) 

bentleri gereği, suçu işleyene bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verildiği 

belirtilmektedir. Aynı maddenin 2’nci fıkrasında belirtilen durumlarda ceza, bir katına 

kadar artırılmakta olup, 3’üncü maddesi gereği verilen zarar, kamu hizmetinin 

aksamasına sebep olursa, verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılmaktadır.  

Kanun’un 153’üncü maddesinde, ibadethane ve mezarlıklara zarar verilmesi halinde 

uygulanacak cezai müeyyide belirtilmektedir. Bu maddeye göre, söz konusu yerlere zarar 

                                                           
62 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 12.10.2004, Sayı: 25611 
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verenlere, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilmekte, bu yerleri ve yapıları 

kirletenlere ise üç aydan bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilmektedir. 

Bunların haricinde dini inanışları yüzünden aşağılama söz konusu olduğunda, ceza üçte 

bir oranda artırılmaktadır. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz başlığı altındaki 154’üncü maddenin 1’inci fıkrasına göre, 

haksız olarak, taşınmazda mülkiyet hakkı varmışçasına tamamını ya da bir kısmını işgal 

edenlere, malikin taşınmaz maldan yararlanmasını engelleyenlere, taşınmaz sınırlarında 

değişiklik yapanlara, taşınmaz malikinin şikayeti sonucu, altı aydan üç yıla kadar hapis 

ceza ile bin güne kadar adli para cezası verilmektedir. Aynı maddenin 2’inci fıkrasında 

belirtilen Köy Tüzel Kişiliğine ait yerler ile mera, harman yeri, yol, sulak vb. umumi 

hizmetlerde kullanılan yerleri işgal edenlere, 3’üncü fıkrada bahsedilen suların mecrasını 

değiştirenlere 1’inci fıkradaki cezalar uygulanmaktadır.  

Aynı Kanun’un 184’üncü maddesi gereği belediye sınırları içinde veya organize sanayi 

bölgeleri gibi özel imar rejimine tabi yerlerdeki taşınmazlarda, yapı ruhsatı almadan, 

ruhsata uygun yapı yapmayan veya yaptırmayan kişiler ile bu şekildeki yapılara elektrik, 

su, telefon bağlanmasına izin veren kişilere, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası 

verilmektedir. Yapı kullanma izni alınmamış yapılarda, sınai ürünler üretilen tesislerin 

yapılmasına izin verenlere, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmektedir. 

3.3.4 3194 Sayılı Kanun’un cezai müeyyideleri 

İmar Kanunu’nun 42’nci maddesinde imar mevzuatına uygun olmayan durumlar tespit 

edildiğinde, on iş günü içinde ilgili idare tarafından cezai müeyyidelerin uygulanacağı 

belirtilmektedir. Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya imar mevzuatına uygun 

olmayan yapıların tespit edilmesi halinde, yapı sahibi, yüklenici veya aykırılığı altı gün 

içinde ilgili idareye bildirmeyen denetleyiciye, yapılan yapının mülkiyet durumuna, yapı 

alanına, durumuna, niteliğine ve sınıfına, mahalline etkisine, can ve mal güvenliğinin 

sağlanamayışına sebebiyet vermesine göre 500,00 TL’den az olmamak şartıyla Kanun’un 

42’nci maddesinde belirtilen hesaplamalar yapılarak idari para cezaları verilmektedir.  
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Bahse konu Kanun’un 42’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendine istinaden, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yapı sınıfı ve gruplarına göre, yapı alanı 

üzerinden hesaplanacak idari para cezalarının her m² için uygulanacak bedel çizelge 

3.1’de belirtilmektedir. 

Çizelge 3.1 İdari para cezalarında uygulanacak birim bedeller 

Sınıf Grup Birim Bedeli (TL/m2) 

I. 
A    3,00 

B    5,00 

II. 
A    8,00 

B  11,00 

III. 
A 18,00 

B 20,00 

IV. 

A 23,00 

B 25,00 

C 31,00 

V. 

A 32,00 

B 46,00 

C 52,00 

D 63,00 

Bu bedeller her yılbaşından itibaren, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 

298’inci maddesi hükümlerine göre, cari yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranında 

artırılma suretiyle hesaplanarak uygulanmaktadır. 

Aynı Kanun maddesinin (b) bendi gereği, mevzuata aykırılığı yapı alanı üzerinden 

hesaplanamayan, yapı cepheleri ile yapı elemanlarında değişiklik yapılan veya yapı 

malzemelerinin öngörülen gereklere aykırı bulunan haller için aykırılığın tespit tarihinde 

geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyat listesine göre İdarece hesaplanan 

bedelin %20’si kadar idari para cezası verilmektedir. (a) ve (b) bendine istinaden 

cezalandırılacak, aykırılıklara konu yapı, (c) bendine istinaden çizelge 3.2’de gösterilen 

durumlara göre aykırılıklardan etkilenen alan dikkate alınarak ilave edilecek ceza 

miktarları ayrı ayrı hesap edilerek belirlenen para cezalarına eklenmektedir. 
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Çizelge 3.2 İlave edilecek ceza miktarları 

  Durum 
İlave Edilecek Ceza Miktarı 

Oranı (%) 

1 
Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati  

alınmaksızın yapılmış ise 
30 

2 Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise  40 

3 

Uygulama imar planında veya parselasyon planında 

 “Kamu Tesisi Alanı veya Umumî Hizmet Alanı” olarak 

belirlenmiş bir alanda yapılmış ise 

60 

4 
Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında 

can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise 
100 

5 Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise  20 

6 Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise 80 

7 
Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir 

alanda yapılmış ise 
50 

8 Ruhsatsız ise 180 

9 
Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı 

sürdürülüyor ise  
50 

10 
Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat 

alınmaksızın yeni inşaî faaliyete konu ise 
100 

11 İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise 10 

12 İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise 20 

13 Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise 20 

Kanun’un ilgili maddelerine göre, sorumluluklarını yerine getirmeyen ilgililerden ayrı 

ayrı 2.000,00 TL, yapının çevre ve sağlık şartlarına uygun olmaması durumundan 

4.000,00 TL, can ve mal güvenliğinin sağlanamamasına sebebiyet vermesi durumunda 

6.000,00 TL idari para cezası verilmektedir.  

Bina yapım tarihinde imar planı ve imar mevzuatına uygun olmasına rağmen, meydana 

gelebilecek herhangi bir afet sonucunda can ve mal güvenliğinin tehdidi söz konusu olan 

durumlarda, ilgili idare veya mahkeme kararıyla tespit edilen yapılarda, ilgili idarenin 

yazılı uyarısına rağmen belirtilen süreler içerisinde gerekli düzenlemeler yapılmaz veya 

ilgili hükmü uyarınca bina yıkılmaz ise, yapı sahibine 10.000,00 TL idari para cezası 

verilmektedir.  

Köy yerleşim alanlarında, köy nüfusuna kayıtlı ve sürekli köyde ikamet edenlerce, proje 

dahilinde fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni olmadan, 
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konut ile tarım ve hayvancılık amaçlı yapılan yapılar için yapı sahibine 300,00 TL, söz 

konusu yapılardaki aykırılıklar için para cezalarında 300,00 TL’den az olmamak 

koşuluyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yapı sınıfı ve gruplarına 

göre çizelge 3.1’deki bedeller dahilinde hesaplanan toplam ceza bedelinin beşte biri 

uygulanmaktadır. Kanun maddelerinde cezaya konu haller, yapı inşası sürecinde 

tekrarlandığı takdirde verilecek para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. Tahsilatı 

yapılan para cezaları ise, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184’üncü maddesine göre, 

hükümlü olanlara faizsiz iade edilmektedir. 

Yapı sahipleri, yüklenici, yapıyı denetleyen mimar ve mühendisler ile şantiye şefi mimar 

ve mühendislere mevzuata aykırı hareket etmeleri nedeniyle verilen idari para cezaları ile 

haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararları kayıtlara işlenmekte, üyesi oldukları meslek 

odası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmekte olup, ceza süreleri boyunca başka 

bir yapı yapamamaktadırlar.  

Yüklenicinin yetki belgesi aykırılığın durumuna, vergi ve prim borçlarının ödenme 

durumuna göre Kanun’da belirtilen süreyle iptal edilmekte olup, yetki belgesi 

düzenleninceye kadar yeni iş üstlenemezken, mevcut işlerini tamamlayabilmektedir. 

Yetki belgesi olan yüklenici olmadan başlatılan yapıların ruhsatları iptal edilerek, yapı 

mühürlenmektedir. 

3.3.5 3621 Sayılı Kanun’un cezai müeyyideleri 

Kıyı Kanunu’nun 15’inci maddesinde, kıyılarda ve uygulama imar planı bulunan sahil 

şeritlerindeki işgaller nedeniyle uygulanacak cezai müeyyideler belirtilmektedir. Söz 

konusu yerlerde duvar, çit, parmaklık, tel örgü çekme vb. şeylerle kullanımı 

engelleyenlere 2.000,00 TL’den 10.000,00 TL’ye kadar idari para cezası verilmekte olup, 

bu engellerin beş günü geçmemesi koşuluyla belirlenen süre içinde kaldırılması 

gerekmektedir.  İlgilinin belirlenen süre içinde işgale konu engelleri kaldırılmaması 

durumunda, masrafı % 20 zammıyla birlikte 6183 Sayılı Kanun’un hükümleri 

doğrultusunda kendisinden tahsil edilmek suretiyle, Devlet eliyle söz konusu alanın 

tahliyesi sağlanmakta, işgalin tekrarı halinde ise cezası üst sınırdan verilmektedir. 
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Yukarıda belirtilen kullanımı engelleyen şeylerin yanı sıra, bahse konu alanlardan kum, 

çakıl alanlara 3.000,00 TL’den 10.000,00 TL’ye kadar ceza parası verilmekte olup, bu 

alanlara moloz, çöp benzeri atık veya artık, cüruf, toprak dökenler ise atılan materyalin 

niteliğine, çevreye verilen zararın etkisine göre Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu 

ile Çevre Kanunu hükümlerine göre cezalandırılmaktadır. İşgalin kıyı doğal yapısını 

bozacak şekilde gerçekleşmesi halinde, işgalciler hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis 

cezası verilmektedir. Söz konusu yerlerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 

yapılaşma tespit edildiği takdirde, yapı yapanlara Türk Ceza Kanunu veya İmar Kanunu 

hükümleri doğrultusunda verilecek ceza bir kat artırılmaktadır.  
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4. HAZİNE TAŞINMAZLARININ İŞGALİ, TESPİT VE TAHLİYE İŞLEMLERİNE 

YÖNELİK ANKET SONUÇLARININ ANALİZİ   

Çalışmada öncelikle literatür taraması, mevzuat ve uygulama analizlerine dayalı olarak 

değerlendirme yapılmıştır. İkinci olarak, zaman kısıtlılığı ve kaynak kıtlığı nedeniyle ülke 

genelindeki MİLE personeli yerine Kocaeli Defterdarlığı personeline proje için 

hazırlanan anket çalışması yapılmış olup, Defterdarlık personel sayısının toplanan 

envanter ve bilginin analizinin yapılabilmesi ile görüş toplamak adına yeterli sayıya 

ulaşıldığı düşünülmüştür. Problemlerin tespiti ile çözüm önerileri sunulabilmesi 

açısından hazırlanan araştırma formu ile saha çalışması gerçekleştirilmiştir.   

4.1 Araştırmanın Amacı ve Katılımcı Profili 

Hazine taşınmazlarında yaşanan işgallerin tespiti ve tahliyesi konulu proje çalışmasına 

esas yapılan araştırma formunun amacı, Hazine taşınmazları üzerindeki tüm işlemleri 

gerçekleştiren MİLE birimlerinin mevzuat açısından yaklaşımıyla yönetim sistemi 

üzerindeki aksaklıklar ile proje konusu olan tespit ve tahliye işlemleri hakkında en uygun 

ve etkin imkanların belirlenmesidir. Söz konusu araştırma formu, Kocaeli Defterdarlığı 

MİLE Dairesi Başkanlığına bağlı İzmit Emlak Müdürlüğü, Gebze Emlak Müdürlüğü, 

Tespit ve İmar Takip Koordinatörlüğü, Destek Hizmetler Birimi ile Birim Yöneticileri 

olmak üzere farklı eğitim durumlarına, yaş ve unvanlara sahip 42 personel tarafından 

cevaplandırılmıştır. 

Projenin amacı; araştırma sonuçlarının analizleri, projeye konu işgalli Hazine 

taşınmazlarının tespit ve tahliye süreci ile MİLE işlemlerindeki sorunların çözümü için 

önerilerin ve önlemlerin belirlenmesine yol göstermektir. Araştırmaya, 14’ü İzmit Emlak 

Müdürlüğü, 12’si Gebze Emlak Müdürlüğü, 5’i Tespit ve İmar Takip Koordinatörlüğü, 

11’i Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü ve Destek Hizmetler Biriminden toplam 42 

Personel katılmıştır. 

Araştırmaya 29 erkek ve 13 kadın katılmış olup, araştırmanın yapıldığı grupta % 83,33 

ile en çok üniversite mezunu yer almakta ve eğitim durumuna göre ikinci grupta ise % 
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16,67 ile yüksekokul mezunu yer almaktadır. Araştırmaya katılan kişilerin yaş dağılımına 

göre % 26,19’u 30 yaş ve altı, % 14,28’i 50 yaş üzeri, % 59,53’ü 31-50 yaş aralığında, 

unvan dağılımına göre % 11,90’ı İdari Amir, % 23,81’i Defterdarlık Uzmanı, % 11,90’ı 

Defterdarlık Uzman Yardımcısı, , % 30,95’i VHKİ, % 9,54’ü Şef, % 11,90’ı Teknik 

Personeldir. 

4.2 Saha Çalışmasının Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Araştırmanın ilk sorusuyla MİLE’nin gelecekteki rolü ve uygulanan işlemlerde daha etkin 

nasıl olunabileceği hakkında veriler aranmıştır. Taşınmaz yönetim kararları (tahsis, kira, 

irtifak hakkı, lojman işlemleri), tasfiye işlemleri (satış, devir/terk), edinim işlemlerinden 

(satın alma, trampa, kamulaştırma, arsa/kat karşılığı inşaat, vergi borcuna mahsuben satın 

alma) hangilerinin MİLE birimlerinin öncelikli işi olması gerektiği ve söz konusu 

işlemlerde aksaklıkların giderilmesi için öneriler araştırılmıştır. İlk soruya verilen 

cevaplar dahilinde; MİLE birimleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin arz odaklı 

olması ve denetim altında bulundurulmak suretiyle taşra birimlerinin yetkilerinin 

artırılması yönünde görüşler olmakla birlikte, söz konusu işlemlerden lojman işlemleri, 

satın alma, kamulaştırma ve vergi borcuna mahsuben satın alma işlemlerinin MİLE 

bünyesinde olmaması gerektiği, kamulaştırma işlemleri için ise işin ehli kişilerce farklı 

bir kamu kuruluşunun oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.  

Tahsis işlemleri için; tahsis yerine taşınmaza ihtiyacı olan kurumlara devir olması, 

kurumlar arası koordinasyonunun düzenlenmesi, amacında kullanılıp kullanılmadığına 

dair tespitine önem verilmesi ile amacında kullanılmayan taşınmazların tahsisinin 

kaldırılması ve en önemlisi gerçekten ihtiyaca konu olan taşınmazların tahsis işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Kira işlemleri için; işlem sürecinin uzun sürmesinin, aksaklığın en büyük nedeni olduğu 

belirtilmiş, kira ihalelerinin uzun vadeli yatırımlar için uygulanmasının elde edilecek gelir 

bakımından daha iyi olacağı düşünülmektedir. Kiralama işlemlerine mevzuat 

düzenlemesiyle Hazine taşınmazlarında yaşanan işgallerin azalacağı ayrıca MİLE 
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mevzuatı çerçevesinde belirlenen kira bedellerinin yüksek oluşunun kişileri o taşınmazın 

kiracısı olmak yerine ecrimisil ödeyerek işgalcisi olmaya ittiği görüşü ağır basmaktadır. 

İrtifak hakkı tesisinde; piyasa fiyatlarının araştırılması ile bu süreçte çalışmaların en iyi 

şekilde sürdürülmesi ve bedelsiz irtifak hakkı tesisinin kaldırılması yönünde görüşler 

beyan edilmiştir. 

Lojman işlemlerinde; arsa karşılığı inşaat uygulaması ile lojman temininin daha uygun 

olacağı, ömrü dolan lojmanların atıl vaziyette kalmasından ziyade satılarak elden 

çıkarılması, boş lojmanların ise tüm kamu personellerince kullanılmasına olanak 

sağlanması gerektiği görüşleri mevcut olsa dahi, araştırmaya katılan personelin birçoğu 

bu işlemlerin MİLE eliyle yapılmaması gerektiğinde hem fikirdir. 

Satış işlemlerinde; satışı yapılan taşınmazın ödeme şeklinin peşin olmasıyla, daha kısa 

sürede ekonomiye katkı sağlayacağı ve mevzuatın sadeleştirilmesi gerektiği en çok beyan 

edilen görüşler olmuştur. 

Devir/Terk işlemlerinde; gereksiz yapıldığı kanaatine varılan devir/terklerin iptal 

edilmesi ve zorunlu kamusal ihtiyaçlarda gerçekleştirilmesi gerektiği savunulmuştur. 

Ankette ikinci olarak personelin “Hazine taşınmazlarının yönetim sisteminin aksayan 

yönlerine ilişkin görüşleri” beşli likert ölçeği (1:önemsiz, 2: kısmen önemsiz, 3: az 

önemli, 4: önemli, 5: çok önemli) ile alınmıştır. Personel tarafından yapılan puanlama 

sonuçlarına göre “taşınmaz dosyası oluşturulması esnasında kurum görüşlerinin çok uzun 

zamanda toplanması” % 4,76’si önemsiz, % 4,76’si kısmen önemsiz, % 9,52’si az önemli, 

% 33,36’si önemli, % 47,60’si çok önemli olarak beyan edilmiştir (Şekil 4.1).  Görüşülen 

personelin % 81’e yakın kısmı Hazine taşınmazları yönetiminin aksayan yönlerinin 

olduğunu ve mutlaka mevcut yönetim sisteminin iyileştirilmesi gerektiği ortaya 

çıkmaktadır.  
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Şekil 4.1 Taşınmaz dosyasının oluşturulmasında kurum görüşlerinin önem düzeyi 

Personel tarafından yapılan puanlama sonuçlarına göre “kurumlar arası bilgi akışının 

sağlanması” % 9,52’si kısmen önemsiz, % 35,72’si önemli, % 54,76’sı çok önemli olarak 

beyan edilmiştir (Şekil 4.2). 

 

Şekil 4.2 Kurumlar arası bilgi akışının sağlanmasına ilişkin önem düzeyi 

Görüşülen personele göre “mevcut envanterdeki eksikliklerin” önem derecesi; personelin 

% 2,38’ine göre önemsiz, % 4,46’sına göre kısmen önemsiz, % 14,28’ine göre az önemli, 

Önemsiz

% 4,76

Kısmen 
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% 4,76
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% 9,52

Önemli

% 33,36

Çok 

Önemli

% 47,60

Kısmen 

önemsiz

% 9,52

Önemli

% 35,72

Çok 

önemli

% 54,76
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% 35,74’üne göre önemli ve % 42,84’üne göre çok önemli olarak beyan edilmiştir (Şekil 

4.3). Bu koşullarda mevcut sistemin eksik yanları, Hazine taşınmazları yönetiminin başarı 

derecesini sınırlamaktadır.    

 

Şekil 4.3 Mevcut envanterdeki eksikliklerin önem düzeyi 

Yerel düzeyde görüşme yapılan personele göre “personel eksikliği ve iş yükü fazlalığı” 

ile ilgili soruya personelin % 2,38’i önemsiz, % 4,76’sı kısmen önemsiz, % 4,76’sı az 

önemli, % 9,52’ü önemli, % 78,58’i çok önemli olarak görüş belirtmiştir (Şekil 4.4). Yerel 

düzeylerde hem personelin bilgi birikiminin yetersizliği, hem de mevcut iş yüküne 

rağmen çalışan sayısının yetersizliği, hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir.  

 

Şekil 4. 4 Personel eksikliği ve iş yükü fazlalığının önem düzeyi 
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Taşınmaz yönetiminde kullanılan “MEOP ve EBYS sistemindeki aksaklar” görüşülen 

personelin % 4,46’sı önemsiz, % 9,52’si kısmen önemsiz, % 9,52’si az önemli, % 35,74’ü 

önemli ve % 40,46’sı çok önemli olarak belirtilmiştir (Şekil 4.5).  

 

Şekil 4.5 MEOP ve EBYS sistemindeki aksaklıkların önem düzeyi 

Araştırmaya katılan personele eklemek istenilenler hususlar da sorulmuş olup, konu ile 

ilgili olarak görüşülen kişiler; taşra teşkilatlarının yetkilerinin artırılması gerektiği, 

servislere ayrılarak çalışan personelin taşınmaz dosyalarına ulaşmada zorluk yaşamaması 

için dosyalama sistematiğindeki eksikliklerin giderilmesi gerektiği sıklıkla ileri 

sürülmüştür.  

İl ve ilçe düzeylerinde Hazine taşınmazlarının işgalinin nedenleri ve işgalin önlenmesi 

için alınması gereken önlemlerin tespitinin yerel ve ulusal nedenleri bulunmaktadır. 

Ankette üçüncü olarak personelin “Hazine taşınmazlarının işgal edilme nedenlerinin 

neler olabileceğine ilişkin görüşleri” beşli likert ölçeği (1: önemsiz, 2: kısmen önemsiz, 

3: az önemli, 4: önemli, 5: çok önemli) ile alınmıştır. Personel tarafından yapılan 

puanlama sonuçlarına göre “taşınmazın sahipsiz olduğunun düşünülmesi” % 9,52’si 

kısmen önemsiz, % 23,80’i az önemli, % 28,56’sı önemli, % 38,12’si çok önemli olarak 

beyan edilmiştir (Şekil 4.6). 
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Şekil 4.6 Taşınmazın sahipsiz olduğunun düşünülmesinin önem düzeyi 

Personel tarafından yapılan puanlama sonuçlarına göre “işgallerin hak sahipliği 

kazandıracağının düşünülmesi” % 4,76’sı önemsiz, % 4,76’sı kısmen önemsiz, % 2,38’i 

az önemli, % 21,46’sı önemli ve % 66,64’ü çok önemli olarak beyan edilmiş (Şekil 4.7) 

olup, buna göre işgal ile hak sahipliğinin kazanılması arasında güçlü bir bağın olduğu 

dikkati çekmektedir. 

 

Şekil 4.7 İşgalin hak sahipliği kazandıracağının düşünülmesinin önem düzeyi 

Puanlama sonuçlarına göre “imar uygulaması sonucu taşınmazın hisseli duruma düşmesi” 

görüşülen personelin % 16,66’sına göre önemsiz, % 16,66’sına göre kısmen önemsiz, % 
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9,52’sine göre az önemli, % 26,18’ine göre önemli ve % 30,98’ine göre çok önemli olarak 

belirtilmiştir (Şekil 4.8). 

 

Şekil 4.8 İmar uygulaması sonucu taşınmazın hisseli duruma düşmesinin önem düzeyi 

“DHTA olan yerlerde sezonluk kullanım” görüşülen personelin % 7,14’üne göre 

önemsiz, % 14,28’ine göre kısmen önemsiz, % 14,28’sine göre az önemli, % 38,12’ine 

göre önemli ve % 26,18’ine göre çok önemli olarak ifade edilmiştir (Şekil 4.9). 

 

Şekil 4.9 DHTA olan yerlerde sezonluk kullanımın önem düzeyi 

Görüşülen personele eklemek istenilen hususlar sorulmuş olup, devlet malı bilincinin 

toplumda oluşmaması, devlet tarafından işgalli taşınmazların işgalcilerine satışına ilişkin 
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çıkarılan af yasaları, işgale karşı taşınmazların tahliyesine ilişkin işlemlerin siyasi 

baskılar nedeniyle uygulanmayışı, işgale yönelik herhangi bir caydırıcı yaptırımın 

olmayışı Hazine taşınmazlarının işgal edilme nedenleri arasında beyan edilmiştir. 

Ankette dördüncü olarak personelin “Hazine taşınmazlarının işgallerin engellenebilmesi 

için neler yapılabileceğine ilişkin görüşleri” beşli likert ölçeği (1:önemsiz, 2: kısmen 

önemsiz, 3: az önemli, 4: önemli, 5: çok önemli) ile alınmıştır. Personel tarafından yapılan 

puanlama sonuçlarına göre “İşgalli Hazine taşınmazlarının tahliye edilmesi” % 2,38’i 

kısmen önemsiz, % 7,18’i az önemli, % 23,80’i önemli, % 66,64’ü çok önemli olarak 

beyan edilmiştir (Şekil 4.10). 

 

Şekil 4.10 İşgalli Hazine taşınmazlarının tahliye edilmesinin önem düzeyi 

Hazine taşınmazlarının işgal edilmiş olması ile direkt kontrol çalışması ve tespit 

işlemlerinin özel öneminin olduğu gözlenmektedir. Personel tarafından yapılan puanlama 

sonuçlarına göre “tahliye edilmiş Hazine taşınmazlarının bir kez daha işgal edilmemesi 

için tespitlerin sıklaştırılması” % 2,38’i önemsiz, % 4,76’sı kısmen önemsiz, % 14,28’i 

az önemli, % 38,08’i önemli, % 40,50’si çok önemli olarak beyan edilmiştir (Şekil 4.11). 

Özellikle tahliye edilmiş Hazine taşınmazlarının bir kez daha işgal edilmesini önlemek 

için tespitlerin sıklaştırılması gerektiği görüşü genel olarak personel tarafından kabul 

edilmektedir.  

Kısmen 
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Kısmen 
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Şekil 4.11 Tahliye edilmiş Hazine taşınmazının bir kez daha işgal edilmemesi için 

tespitlerin sıklaştırılmasının önem düzeyi 

Yapılan puanlama sonuçlarına göre “Hisseli taşınmazların 4706 Sayılı Kanun’un 4/c 

maddesi uyarınca satışının hızlandırılması” personelin % 7,18’ine göre önemsiz, % 

16,66’sına göre kısmen önemsiz, % 21,40’ına göre az önemli, % 21,40’ına göre önemli 

ve % 33,36’sına göre çok önemli olarak belirtilmiştir (Şekil 4.12).  

 

Şekil 4.12 Hisseli taşınmazların 4706 Sayılı Kanunun 4/c maddesi uyarınca satışının 

hızlandırılmasının önem düzeyi 

Personel tarafından yapılan puanlama sonuçlarına göre “Tespit işlemlerine gereken 

önemin verilmesini” % 2,38’i önemsiz, % 2,38’si kısmen önemsiz, % 9,52’si az önemli, 

% 28,56’sı önemli ve % 57,16’sı çok önemli olarak beyan edilmiştir (Şekil 4.13).  

Önemsiz; % 

2,38

Kısmen 

önemsiz; % 

4,76
Az önemli; 

% 14,28

Önemli; % 

38,08

Çok 

önemli;

% 40,5

Önemsiz; % 

7,18 Kısmen 

önemsiz; % 

16,66

Az önemli; 

% 21,4

Önemli;

% 21,4

Çok önemli;

% 33,36



 

58 
 

 

Şekil 4.13 Tespit işlemlerine gereken önemin verilmesinin önem düzeyi 

Araştırmaya katılan personele eklemek istenilenler sorulmuş olup, Hazine taşınmazlarına 

yönelik işgallerin engellenebilmesi için devlet malı bilincinin toplumda oluşturulmasıyla 

ilgili çalışmalar yapılması, yaptırımların ecrimisil ile sınırlı kalmaması ve işgale ilişkin 

cezai müeyyidelerin arttırılması yönünde yasal düzenlemeler yapılması, kiralama 

işlemlerine daha fazla önem verilmesi, Belediyelerin kaçak inşaatlar için yaptırımlarının 

artırılması ve tahliye işlemlerinin daha kısa sürede yapılması adına yeni bir sistem 

geliştirilmesi gerektiği beyan edilmiştir. 

Anketin beşinci sorusu ile “sıklıkla işgal edilen Hazine taşınmazları ve işgalcinin 

kullanım biçimleri” hakkında veriler aranmıştır. Kırsal alanda, tarla vasıflı taşınmazların 

tarımsal amaçlı kullanımı ile arazinin orman vasfını yitirmiş alanlardan olabileceği 

düşüncesiyle hak sahipliği doğurabileceğinden işgal edildiği; DHTA olan yerlerin ise 

sıklıkla sezonluk işgale konu olduğu belirtilmiştir. Kentsel alanda ise; arsa vasıflı 

taşınmazların genellikle mesken şeklinde, bazılarının ise otopark, WC, depolama alanı 

vb. şekilde ticari veya sanayi amaçlı işgale konu olduğu ayrıca imar uygulamaları sonucu 

Hazinenin şahıslarla hisseli duruma gelmesiyle vatandaşların taşınmazın tamamını 

kullandığında Hazine hissesinin işgalcisi durumuna düşmesinin işgal çeşitlerine konu 

olduğu belirtilmiştir. 

Altıncı soru ile “kentlerde imar uygulaması sonucu oluşan hisseli Hazine taşınmazlarının 

işgaline rastlanıp rastlanmadığı, rastlanıyor ise nedenlerinin ne olabileceği” 
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araştırılmıştır. Alınan cevaplarda; genellikle İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi nedeniyle 

yapılan imar düzenlemelerinde, imar uygulaması yapmakla yetkili Belediyelerin Hazine 

hisselerini dolgu malzemesi olarak dağıtımdaki uyuşmazlıkları çözmede kullanması, 

Hazine taşınmazlarının daha tescil aşamasında işgalli hale gelmesine neden olduğu 

üzerinde durulmuştur. Bir diğer gerekçe olarak imar uygulaması öncesi kadastral parsel 

iken üzerine yapı yapılması sebebiyle, uygulama sonrası kanuni kesintilerin 

yapılamayışından Hazine ile hissedar yapılmasının da taşınmazın işgalli duruma 

düşürülmesine sebep gösterilmiştir. Bu düzenleme esnasında tam mülkiyete konu 

taşınmaz ile Hazine taşınmazının hissedar oluşundan vatandaşların haberdar olmayışı, 

kendi taşınmazını kullandığını düşünen vatandaşın işgalci durumuna düşmesinin başlıca 

nedeni olarak düşünülmektedir.  

Yedinci soru ile “işgal edilmiş olan Hazine taşınmazlarının tespitinin nasıl yapıldığı” 

hususunda veriler aranmıştır. Araştırmaya katılan personelin tümü, işgal edilmiş Hazine 

taşınmazlarının tespitinin mahallinde yapıldığı ve işgale konu edinilen bilgilerin tümünün 

Taşınmaz Tespit Tutanağı (EK 2) ile imza altına alındığını beyan etmiştir. Araştırmaya 

katılan birim yöneticilerince en az biri teknik personel olmak kaydıyla iki personelin 

tespit yaptığı belirtilmiş olup, yine araştırmaya katılan Tespit ve İmar Takip 

Koordinatörlüğü personelince, taşınmaza ait krokiler ve Google Earth görüntüleri ile 

taşınmaz mahallinde, taşınmaz sınırlarının tespit edildiği, işgal amacı ve işgal sürelerinin 

belirlendiği, taşınmaz üzerindeki muhdesatların (yapı, ağaç vb.) tutanakta belirtildiği, 

işgalciye ait bilgilerin eksiksiz elde edilmesi gerektiği (TC No, Adı, Soyadı) ve tespiti 

yapılan taşınmaza ait fotoğraf ve diğer dokümanların tutanağa eklendiği beyan edilmiştir.       

Anketin sekizinci sorusunda “işgal edilmiş olduğu belirlenen taşınmazların tespitinde 

yaşanan problemler” hakkında veriler araştırılmıştır. Araştırmaya katılan personelce 

verilen cevaplarda genellikle işgalci hakkında sağlıklı bilgi edinilememesi hususunun en 

büyük problem olduğu belirtilmiştir. İşgalciye ait bilgilerin mahallin muhtarı tarafından 

dahi verilmediği durumlarda, oy kaygısı ve siyasi etkenler olduğu konusunda görüşler 

mevcuttur. İşgalcinin, tespiti yapılan taşınmaz mahallinde bulunamayışı ile bulunmuş 

işgalcinin ise işgali kabul etmemesi, yalan beyanda bulunması, işgalin tutanak altına 

alınması esnasında imzadan imtina etmesi ve hal, hareketlerindeki olumsuzlukların tespiti 
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yapan personeli zor durumda bırakması da üzerinde durulan problemlerdendir. Güvenliği 

olan siteler veya fabrika benzeri yerlerde, girişler sırasında tespit ekibine zorluk 

çıkarılması taşınmaz mahalline ulaşmak isteyen tespit ekibinin karşılaştığı ve zaman 

kaybına sebep olan nedenler arasında beyan edilmiştir. Ranta konu bölgelerdeki taşınmaz 

tespitlerinde ise idari personelin yanlış bilgilendirilmesi, az da olsa karşılaşılan 

problemler arasında sayılmıştır. 

Dokuzuncu soruda “işgal altındaki Hazine taşınmazlarının tahliye yöntemleri” hakkında 

veriler aranmıştır. Araştırmaya katılan personelce, tahliye yöntemleri olarak 2886 Sayılı 

Kanun’un 75inci maddesi, 3091 Sayılı Kanun, 775 Sayılı Kanun ile 4721 Sayılı Kanun 

hükümleri doğrultusunda işlem yapıldığı beyan edilmiştir. MİLE birimlerince tahliye 

işlemine esas ilgili Kaymakamlığa yazılan resmi yazı (EK 5) ile tahliye talebinde 

bulunulduğu, ilgili Kaymakamlıkça da kolluk kuvvetleri nezaretinde tahliye işlemlerinin 

gerçekleştirildiği belirtilmiştir.  

Anketin onuncu sorusunda “işgalcinin Hazine taşınmazlarından tahliye edilmesi 

esnasında yaşanan sorunlar” hakkında veriler aranmıştır Personel tarafından verilen 

cevaplarda, tahliye esnasında karşılaşılan en büyük problemin işgalcilerin ödedikleri 

ecrimisil bedelini, kira veya vergi olarak nitelendirdiği için taşınmazı kullanma hakkı 

varmış düşüncesiyle zorluk çıkarması olduğu belirtilmiştir. Yine tahliye esnasında teknik 

sorunların yaşanması ile araç gereç teminindeki sıkıntının tahliye işlemini aksattığı 

yönünde görüşler mevcuttur. Verilen cevaplarda tahliye işleminin uygulanması için 

devam eden süreçte genel olarak siyasi baskının olması ve ilgili belediyelerin tahliye 

işlemi için gösterdikleri tutumun büyük bir problem olduğu, bu nedenle tahliye 

işlemlerinin gerçekleştirilemediği, işgalciye karşı gösterilen müsemma ile Devlet 

otoritesinin gösterilememesinin de tahliye işlemlerinin gerçekleşmeme nedenleri arasında 

gösterilmiştir.  

Onbirinci soruda “Hazine taşınmazlarının işgaline ilişkin belirtilen sorunların çözümüne 

ilişkin öneriler” araştırılmıştır. Ankete katılan personelin çoğunluğu, tespitlerin sık ve 

düzenli yapılması gerektiği, her işgalcinin ecrimisil ödeyerek işgalin devamına göz 

yummak yerine istisnasız tahliyesinin sağlanması gerektiği, yerine getirilmesi yasal 
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zorunluluk olan tahliye sürecinin her koşulda gerçekleşmesi için yaptırımların ve cezai 

uygulamaların ciddi, caydırıcı, etkili ve sürekli olması gerektiğini belirtmiştir. Hisseli 

Hazine taşınmazlarının hissedarlarına doğrudan satışının hızlandırılması ve mülkiyetinin 

tamamı Hazineye ait taşınmazların da kiralama işlemine tabi tutulması ile Hazine 

taşınmazlarında yaşanan işgallerin azaltılabileceği beyan edilmiştir. Hazine 

taşınmazlarının işgali ile ilgili sorunların ancak tüm kurumların ortak şekilde 

çalışabilecekleri yasal zeminin hazırlanması ile engellenebileceği, ayrıca sık sık çıkarılan 

af niteliğindeki kanunların ise Hazine taşınmazlarının işgalini engellemekten ziyade 

işgale teşvik ettiği düşünülmektedir. Yine taşınmaz üzerindeki yapılmış veya yapılmakta 

olan binalar için inşaatların yapımının durdurulması ve yıkım için Belediyelerin daha 

fazla sorumluluk alması gerektiği verilen öneriler arasındadır. 

Anketin on ikinci sorusunda “Hazine taşınmazlarının türlerine göre (arazi, arsa, bina-

lojman, DHTA) ecrimisil hesaplama yöntemleri ile süre ve indirim uygulamaları” 

hakkında veriler aranmıştır. Ankete katılan personelin ecrimisil hesaplama ile süre ve 

indirimlerin MİLE mevzuatı çerçevesinde yapılmasından bahisle söz konusu soruyu 

cevaplandırmadığı görülmüştür. Soruyu cevaplayan bedel tespit komisyonunda görevli 

personelce, arazi vasıflı taşınmazlar için ecrimisil bedellerinin gelirin kapitalizasyonu 

yöntemiyle, arsa vasıflı taşınmazların ise rayiç araştırması yapılarak ecrimisil bedellerinin 

belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 336 sıra sayılı MİLE Genel Tebliğinin 5’inci 

maddesinin 3’üncü fıkrasında tarımsal amaçlı kullanımlar için emlak vergi değerinin % 

1,5’u, tarım dışı kullanımlarda ise emlak vergi değerinin % 3’ünden az olmaması şartının 

olduğu belirtilmiştir. Bu hükmün ecrimisilin taban tutarı için bir sınırlama getirse de üst 

tutar için herhangi bir sınırlama getirmeyişi ve tahakkuk ettirilen ecrimisil bedelleri 

nedeniyle açılan davalarda ise bunun sıkıntı yaratması nedeniyle mevzuatta belirtilen alt 

sınır üzerinden işlem yapıldığı belirtilmiştir. Bina (lojman) ecrimisilleri ise her yıl 

yayımlanan MİLE Genel Tebliği ile (2017 yılı için 377 sıra sayılı MİLE Genel Tebliği) 

belirlenen lojman kira bedelleri üzerinden belirlendiği beyan edilmiş olup, DHTA olan 

yerler için özellikle sezonluk kullanıma konu olanlarda kira rayiç araştırmasına esas 

ecrimisil bedelleri belirlenmekte olduğu belirtilmiştir. Ecrimisil işlemine esas süre ve 

indirim uygulamaları vasfı ayırt edilmeksizin tüm Hazine taşınmazları için Hazine 

Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 87nci maddesinde belirtildiği üzere 
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ecrimisil ihbarnamesinin işgalciye tebliğinden itibaren 60 gün içinde, itirazsız (% 20) ve 

peşin (% 15) ödenmesi halinde toplam % 35, taksitli ödenmesi halinde ise ecrimisil 

bedelinin % 25’i peşin, kalan kısmının ise 3 yıl vadeli ve taksitlere kanuni faiz 

uygulanarak tahsil edilebileceği beyan edilmiştir. 

Anketin on üçüncü sorusunda “ecrimisil bedeli tahsilinde sorun yaşanıp yaşanmadığı, 

yaşanıyor ise bu sorunların ne olduğu” hakkında veriler aranmıştır. Ankete katılan 42 

personelin % 57,15’i, ecrimisil bedelinin tahsilinde sorun yaşanmadığını, % 42,85’inin 

ise sorun yaşandığını beyan etmiştir. Ecrimisil bedelinin tahsilinde sorun yaşandığını 

beyan eden personelin ise % 77,77’sinin sorunlar hakkında bilgi verdiği, % 22,23’ünün 

ise sorunlar hakkında herhangi bir şey beyan etmediği görülmüştür. Ecrimisil bedelinin 

tahsilinde, bahsedilen sorunlar arasında; işgalcilere ecrimisil ihbarnamelerinin tebliğ 

edilememesi sebebiyle tahsilatın yapılamadığı, ecrimisil bedellerinin yüksek 

bulunduğunda itirazların olması ile tahsilatın gerçekleşememesi ve dava konu olması, 

ödeme güçlüğü çeken ya da af gelebileceği düşüncesi olan işgalcilerin ise mevzuatta 

geçen süreler dahilinde ödemeleri yapmadığından tahsil edilemediği belirtilmiştir. 

Anketin on dördüncü sorusunda “işgalcilerin Hazine taşınmazları üzerinde yaptıkları yapı 

ve tesisler ile bitkilerin bedellerine ilişkin taleplerinin olup olmadığı, oluyorsa sorunların 

neler olduğu” hakkında veriler aranmıştır. Ankete katılan 42 personelin      % 73,81’i 

herhangi bir talep ya da sorunla karşılaşılmadığını belirtse de, % 26,19’u işgalcinin 

yaptığı masrafların işgalci tarafından iadesinin istendiğini, işgalcinin yaptığı muhdesadın 

kendisine hak doğurduğunu düşündüğünü, ihaleye çıkan ancak üzerinde muhsedat olan 

taşınmazların ihaleye katılımı olumsuz etkilediğini, bitki bedeline ilişkin talep olmasa 

dahi tahliye işlemi gerçekleşmediğinden kullanıma devam edildiği gibi sorunları beyan 

etmişlerdir. 

Anketin on beşinci sorusunda “Hazine taşınmazlarının işgaline ilişkin belirtmek istenilen 

herhangi bir hususun olup olmadığının belirtilmesi” istenmiştir. Alınan cevaplar 

çerçevesinde, araştırmaya katılan personelce işgallere yönelik yasal düzenleme 

yapılması, her bir vatandaşın hakkının olduğu Hazine taşınmazlarının işgaline karşı 

müsemma gösterilmeden sert tedbirler alınması, gerçekleştirilen işgallerin “hak 
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doğurucu” nitelikte olmadığı konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiği, 

ecrimisil bedellerinde uygulanan indirimlerin işgallerin devam etmesine neden 

olmasından indirim uygulamasının kaldırılması gerektiği, kıyı dolgu alanlarında 

Belediyelerin kiralama yapması, aynı alanlar için MİLE birimlerinin ise bu yerlerdeki 

işgalcilere ecrimisil tahakkuk ettirmesi nedeniyle dava konusu olmasından bahisle 

düzenleme yapılması gerektiği ile taşınmazların tespiti, ecrimisil tahakkuku ve tahliye 

süreçlerinde görevli personelin tehditler yüzünden can güvenliği hususunda tedirginlik 

yaşamasının önüne geçilmesi gerektiği hususları belirtilmiştir. 

Saha çalışmasının toplu sonuçlarına göre Hazine taşınmazlarının işgalden korunması, 

tespit ve ecrimisil tutarının tespiti ve tahsil yöntemlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği 

ortaya çıkmaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler ve kurumsal yapının taşınmazların 

işgalini önleyemediği ve taşınmazların işgal edilmesinin adeta kolaylaştırıldığı izlenimi 

edinilmiştir. Gerek anket sonuçları, gerekse araştırmacının saha deneyimleri ve önceki 

örnek olayların sonuçlarının birlikte analizi ve değerlendirilmesi neticesinde; ecrisimil 

bedelinin kira parasından daha yüksek olması ve taşınmazların işgal edilmesinin yasal 

yaptırımlarının olması gerektiği, aksi takdirde bedava kullanım teorisine (free riders 

theory) uygun olarak kira parası üzerinden tespit edilen ecrimisil bedelinde yapılacak 

indirimlerin, işgal eyleminin kiralama yöntemine göre daha avantajlı olmasına yol açacak 

ve sonuç olarak kiralama gibi yollarla taşınmazı kullanmak yerine işgal edip ecrimisil 

ödemek ekonomik yönden daha avantajlı gibi görülecektir. Üstelik düzenli tespit 

işlemleri ile işgalcinin tespitinin yapılamaması halinde, ecrimisil bedeli de ödemeden 

Hazine taşınmazının kullanımı söz konusu olabileceği düşünülerek kiralama yapılmasına 

çoğu kez gerek duyulmamaktadır.  
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5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve DHTA olan yerlerin işgalinin tespiti 

ve tahliyesi kapsamında yapılan inceleme neticesinde, ülkenin arazi varlığının yaklaşık 

% 35’ine sahip Hazinenin, bu büyük alana hükmetmesi ve bu taşınmazları işgalden 

korumakta güçlük çekmesi kaçınılmazdır. Konu hakkında yeterli mevzuata hakim 

olmayan ve az sayıdaki personel ile söz konusu bu taşınmazların işgalden korunması pek 

mümkün gözükmemektedir. MİLE birimlerinde, hangi mevzuat hükmüne göre işlem 

yapacağını bilmesine rağmen, uygulama esnasında ne yapacağını bilemeyen personel 

yerine, istihdam edilecek personelin göreve başlamadan önce, mevzuatın uygulanma 

şekliyle ilgili örnek taşınmaz dosyaları üzerinden eğitilmesinin, işlemlerin işleyişine 

katkıda bulunacaktır. 

Taşınmazların idaresinden sorumlu MİLE birimlerinden özellikle ilçede olanların teknik 

personel eksikliği sebebi ile taşınmaz tespitleri düzenli ve doğru yapılamamaktadır. Bu 

kapsamda, taşınmaz tespitlerinde MİLE mevzuatına hakim bir personel ile birlikte bir 

teknik personelin de bulunmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. Tespit 

aşamasında, tespit ekibine yeterli araç ve gerecin temin edilmesi, personelin daha düzgün 

iş çıkarmasını sağlayacaktır.  

Tespiti yapan personellerin, vatandaşlarla bire bir görüşme fırsatı elde ettiği tespit 

aşamasında, kişileri devlet malı konusunda bilinçlendirmesi açısından da iyi bir fırsat 

yakalanacağı düşünülmektedir. İşgalcinin belirlenmesinde, iki farklı durumla 

karşılaşıldığı görülmüştür. İlk durumda, vatandaş, taşınmazı işgal etse dahi yalanlayarak 

kabul etmemekte, ikinci durumda ise ileride hak sahipliği doğuracağı düşüncesiyle işgalci 

olmasa dahi yalan beyan vererek, tutanaklara işgalci olarak geçmek istemektedir. İlk 

durumdaki vatandaş ecrimisil işleminden haberdar olduğu için, ikinci durumdaki 

vatandaş ise orman vasfını kaybetmiş arazilerde ve tarım arazilerinde görüldüğü üzere af 

niteliğindeki kanunlarla, Hazineye ait taşınmazı satın alma hakkı oluşacağı düşüncesiyle 

hareket etmektedir. Bu af niteliğindeki kanunlar, işgalci sıfatını, kullanıcı sıfatına 

dönüştürmüş, dolayısıyla vatandaşı düşük bedelle taşınmaz sahibi olma düşüncesine 

itmektedir. Bu sebeple, bu kanunların Hazine taşınmazlarının işgalini önleyici olmaktan 
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ziyade, kişileri Hazine taşınmazlarını işgal etme yönünde teşvik ettiği düşünülmektedir. 

İşgallerin önlenebilmesi için ecrimisil işleminden ziyade daha sert yaptırımların 

uygulanması gerekirken, bu kanunların vatandaşa Hazine taşınmazlarının işgalinden 

dolayı ödül niteliğinde olduğu düşünülmekte ve af niteliğindeki söz konusu yasal 

düzenlemelerin çıkarılarak yürürlüğe konulmaması gerektiği düşünülmektedir. 

Tespit işleminden sonra işgalciye tahakkuk ettirilen ecrimisilin caydırıcı hiçbir hükmü 

olmadığı, vatandaşın aynı taşınmazda işgalini devam ettirdiğinden anlaşılmaktadır. Ne 

yazık ki, ilgili idare tarafından da ecrimisil uygulamasının bir taşınmaz yönetim şekli 

haline geldiği görülmektedir. Dolayısıyla işgalciler kiralama işlemine teşvik edilmek 

yerine, işgalci sıfatıyla taşınmazda işgale devam etmektedir. MİLE mevzuatı gereği kira 

bedellerinin tespitinde rayiç bedel üzerinden, ecrimisil bedelinin tespitinde ise emlak 

vergi değeri üzerinden bedel tespiti yapılması, ecrimisili daha cazip hale getirmektedir. 

Ecrimisil bedelinin tahsili aşamasında, itirazsız ve peşin ödemelerde yapılan % 35’lik 

indirimin bunu daha da cazip hale getirdiği görülmektedir. Ecrimisil işleminin taşınmaz 

yönetimi şeklinden çıkarılarak, kesinlikle işgalli taşınmazın tahliyesinin sağlanması, 

ecrimisil bedellerinin daha caydırıcı düzeyde tespit edilmesi ve vatandaşların kiralama 

suretiyle taşınmazdan tasarrufta bulunmasının sağlanması gerekmektedir. 

Yapılan tespit sonrası idarece işgalciye tahakkuk ettirilen ecrimisil, istisnasız itiraza konu 

olmakta, itiraz sebebiyle yine tespit ekibinin taşınmaz mahalline gittiği görülmektedir. İlk 

tespitte taşınmaz tespit tutanağında adı geçen bilirkişinin, itiraz sebebiyle tutulan 

tutanaklarda da adının geçtiği görülmekte, dolayısıyla aynı kişinin farklı beyanlar verdiği 

anlaşılmaktadır. Bu sebeple bu kişilerin resmi evrak niteliğindeki taşınmaz tespit 

tutanaklarındaki farklı beyanları göz önünde bulundurularak, Cumhuriyet Başsavcılığına 

bildirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Çoğunlukla bilirkişi olarak seçilen mahalle 

muhtarlarının bilgi vermekten kaçındığı görülmektedir. Bu duruma oy kaygısı ve siyasi 

baskının sebep olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla şahsi çıkarlardan arınmış kişilerin, 

doğru ve tek beyan vererek görevli personele yardımcı olması gerekmektedir. 

İşgale konu olan taşınmazlarda, vatandaş tarafından sahipsiz olarak bilinen veya “devletin 

malı benim malımdır” düşüncesiyle işgalleri kendilerince meşru kılmaya çalışanlar 
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dışında, özel mülkiyete ait taşınmazların birçoğunun sınırlarının tespiti yaptırılmadığı 

için, komşu parselde bulunan Hazineye ait taşınmazın kısmen işgal edildiği veya 3194 

sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılan imar uygulamalarıyla, uygulama 

sonrası Hazine ile paydaş olan kişi veya kişilerin yıllardan beri özel mülkiyete konu olan 

taşınmazlarında işgalci durumuna düştüğü de görülmektedir. Bu sebeple, kısmen işgalin 

konu olduğu Hazine taşınmazlarında komşu parselin malikinin bilgilendirilmesi ile parsel 

sınırlarının belirlenerek işgalin engellenmesi gerektiği ile imar uygulaması sonucu 

hissedar olunan taşınmazlarda, taşınmaz hissedarlarına satışın doğrudan ve ivedilikle 

yapılması gerektiği düşünülmektedir. Kamu hizmetinde kullanılmayacak taşınmazların, 

satılabilecek durumda olanlarının ise işin ehli kişilerce bedel tespitlerinin yapılarak 

rekabet ortamının oluşturulduğu ihalelerde satışının yapılması işgallerin engellenmesi 

için etkin rol oynayacaktır. 

Farklı sebeplerle işgale konu olan Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile 

DHTA olan yerlerin, projenin üçüncü kısmında detaylı bir şekilde irdelenen kanun 

hükümlerine istinaden tahliye ettirilmesi gerekmektedir. Ancak Hazinenin, tahakkuk 

ettirilen ecrimisili bir gelir kapısı olarak görmesi ve yetkili idarelerin ise tahliye işlemine 

gereken önemi vermemesi, söz konusu kanunların aslında uygulanmadığını 

göstermektedir. Mevzuat açısından işgalli taşınmazların tahliyesinin sağlanması adına 

birçok kanun olmasına rağmen, MİLE birimlerince sıklıkla 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu uyarınca tahliye işleminin gerçekleştirildiği görülmektedir. 3091 Sayılı Kanun 

uyarınca tahliye işleminin Hazine tarafından uygulanmamasının ise Kanun’da geçen 

soruşturma ve infaz giderleri ile başvuru aşamasındaki süre kısıtlamasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Tahliye ettirilmesi gereken işgalli Hazine 

taşınmazlarından yalnızca irtifak hakkı tesisi veya tahsis işlemi gibi işlemlerin yapıldığı 

taşınmazların tahliyesinin geçekleştirildiği görülmektedir. Diğer işgalli taşınmazlarda ise 

vatandaşa tahliye etmesi gerektiğinin tebliğ edilmesinden sonra işlemin takip 

edilmeyerek taşınmazın boş olarak teslim alınması aşamasında kaldığı görülmektedir. 

Tahliye işlemini başlatmayan veya tahliye işlemini yarıda bırakan idareye herhangi bir 

yaptırımın olmaması ise tahliye işlemlerinin gerçekleşmemesinin yanı sıra yaşanan 

işgallerin de devamını getireceği düşünülmektedir. 
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Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile DHTA olan yerlerin idaresi, Maliye 

Bakanlığına bağlı MİLE Genel Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı taşra teşkilatlarının 

sorumluluğunda bulunmaktadır. İlke olarak Hazine taşınmazları yönetim modelinin 

katılımcı bir yaklaşım ile yeniden ele alınması, kurum çalışanları ile paydaş kurumların 

görüşleri ile başarılı ülke deneyimleri birlikte dikkate alınarak mevcut modelin aksayan 

bütün yanlarının revize edilmesi zorunlu görülmektedir. Bu çerçevede kurumun teknoloji 

ve bilgi sistemi altyapısının iyileştirilmesi ve ayrıca insan kaynağının niteliğinin 

artırılması yoluyla tespit işlemlerinin yoğunlaştırılması ve doğrudan kontroller ile 

işgallerin asgari düzeye çekilmesi sağlanmalıdır. Hazine mülkiyetindeki  taşınmazların 

yönetiminin daha etkin ve verimli biçimde sürdürülebilmesi için MİLE birimlerinin 

Maliye Bakanlığı bünyesinde şartlarının iyileştirilerek, arazi yönetimi ve özellikle 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümleri lisans ve lisansüstü programlarından 

mezun olanların Bakanlık bünyesine uzman yardımcısı ve denetim elemanı olarak 

katılımlarının arttırılması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Buna ilave olarak çalışma 

sonuçlarına göre Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve DHTA olan yerlerin edinim, 

yönetim ve elden çıkarma işlemleri ile işgale konu yerlerin işgal sebepleri, işgalin nasıl 

önlenebileceği, tahliyesi ile ilgili fikir edindireceği öngörülmektedir. Bu çalışma özellikle 

Hazine taşınmazlarıyla ilgili yapılacak çalışmalara da altlık sağlayacağı düşünülmektedir. 
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EK 1 Araştırma Formu          (1/3) 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 

HAZİNE TAŞINMAZLARINDA YAŞANAN İŞGALLERİN TESPİTİ VE  

TAHLİYESİ KONULU ARAŞTIRMA PROJESİ ANKET FORMU 

FORMU DOLDURAN KİŞİNİN 

YAŞ: MEZUN OLUNAN OKUL: 

CİNSİYET: ÜNVAN: 

EĞİTİM 

DURUMU: 

MİLE GÖREV SÜRESİ: 

2.Mevcut Hazine taşınmazları yönetim sisteminin aksayan yönleri nelerdir? (önem 

sırasına göre puanlayınız.) (1:önemsiz,2:kısmen önemsiz,3:az önemli,4:önemli,5:çok 

önemli) 

a) Taşınmaz dosyası oluşturulması esnasında 

Kurum görüşlerinin çok uzun zamanda 

toplanması. 

1 2 3 4 5 

b) Kurumlar arası bilgi akışının sağlanması 1 2 3 4 5 

c) Mevcut envanterdeki eksiklikler 1 2 3 4 5 

d) Personel eksikliği ve iş yükü fazlalığı 1 2 3 4 5 

e) MEOP ve EBYS  sistemindeki aksaklıklar 1 2 3 4 5 

f) Diğer (açıklayınız)  

3.Hazine taşınmazlarının işgal edilmesinin nedenleri neler olabilir?  (önem sırasına göre 

puanlayınız.) (1:önemsiz,2:kısmen önemsiz,3:az önemli,4:önemli,5:çok önemli) 

a) Taşınmazın sahipsiz olduğunun düşünülmesi 1 2 3 4 5 

b) İşgalin hak sahipliği kazandıracağının 

düşünülmesi 
1 2 3 4 5 

c) İmar uygulaması sonucu taşınmazın hisseli 

duruma düşmesi 
1 2 3 4 5 

d) DHTA olan yerlerde sezonluk kullanım 1 2 3 4 5 

e)Diğer (açıklayınız.)  

1.Sizce Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün gelecekte rolü ne olmalıdır?(uygulanan 

işlemlerde nasıl daha etkin olunabilir?) 

Taşınmaz Yönetimi 

Kararları 

Tasfiye İşlemleri Taşınmaz Edinimi İşlemleri 

Tahsis ………………

……………… 

Satış…………………

………………………

…… 

Satın 

Alma:…………………………………

………………………………………. 

Kira ………………

……………… 

Devir/Terk……………

………………………... 

Trampa………………………………

……...................................................... 

İrtifak ………………

……………… 

 Kamulaştırma……………………

……………………………………

………... 

    

Lojman 

İşlemleri 

………………

……………… 

 Arsa/Kat Karşılığı 

İnşaat…………………………………

………………………………………. 

   Vergi Borcuna Mahsup Satın 

Alma:…………………………………

……...................................................... 
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EK 1 Araştırma Formu                                                                                                      (2/3) 

 

4.Hazine taşınmazlarında işgallerin engellenebilmesi için neler yapılabilir?(önem sırasına 

göre puanlayınız.) (1:önemsiz,2:kısmen önemsiz,3:az önemli,4:önemli,5:çok önemli) 

a) İşgalli Hazine taşınmazının tahliye edilmesi 

 
1 2 3 4 5 

b) Tahliye edilmiş Hazine taşınmazının bir kez 

daha işgal edilmemesi için tespitlerin 

sıklaştırılması 

1 2 3 4 5 

c) Hisseli taşınmazların 4706 s. Kanun’un 4/c 

maddesi uyarınca satışının hızlandırılması 
1 2 3 4 5 

d) Tespit işlemlerine gereken önemin verilmesi 1 2 3 4 5 

e) Diğer(açıklayınız.) 

 

 

5. Sıklıkla işgal edilen Hazine taşınmazları ve bu taşınmazları işgalcinin kullanım 

biçimleri nelerdir? 

Kırsal Alanda: 

 

Kentsel Alanda 

 

6. Kentlerde imar uygulaması sonrasında oluşan hisseli Hazine taşınmazlarının işgaline 

rastlanıyor mu?           Evet                      Hayır 

 

Cevabınız evetse, bunun nedenleri neler olabilir?  

 

 

7. İşgal edilmiş olan taşınmazların tespiti nasıl yapılır? Kısaca açıklayınız. 

 

 

 

 

8. İşgal edilmiş olduğu belirlenen taşınmazların tespitinde yaşanan problemler nelerdir? 

 

9. İşgal altındaki Hazine taşınmazlarının tahliye yöntemleri nelerdir?  Kısaca 

açıklayınız 

 

10. İşgalcinin Hazine taşınmazlarından tahliye edilmesi esnasında yaşanan sorunlar 

nelerdir? 

 

11. Hazine taşınmazlarının işgaline ilişkin yaşandığını belirttiğiniz sorunların çözümüne 

ilişkin önerileriniz nelerdir? 
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EK 1 Araştırma Formu                                                                                                   (3/3) 

 

12. Türlerine göre Hazine taşınmazlarında ecrimisil bedelinin tespitinde yaşanan 

sorunlar nelerdir? 

Taşınmazların 

Türleri 

Ecrimisil Hesaplama 

Yöntemleri 

Süre ve İndirim Uygulamaları 

Arazi   

Arsa   

Bina (Lojman)   

DHTA   
 

13. Ecrimisil bedeli tahsilinde yaşanan sorunlar yaşanmakta mıdır?                               
Evet           Hayır 

Cevabınız evetse, bu sorunları belirtiniz? 

 

 

14. İşgalcilerin Hazine taşınmazları üzerinde yaptıkları yapı ve tesisler ile bitkilerin 

bedellerine ilişkin talepleri oluyor mu?     Evet                       Hayır 

Cevabınız evetse, bu sorunları belirtiniz? 

 

15. Hazine taşınmazlarının işgaline ilişkin belirtmek istediğiniz başka husus var mı? 

Lütfen belirtiniz.  

 

 

16. Hazine taşınmazlarının işgaline ilişkin belirtmek istediğiniz önemli örnek olaylar 

var mı?  Evet           Hayır 

Cevabınız evetse, söz konusu olaya ilişkin önemli gördüğünüz belgeleri soru formuna 

ekleyiniz.  

 

NOT: Bu anket formu yalnızca belirtilen proje konusu için veri toplama için hazırlanmış olup, 

anket belirtilen amaç dışında kesinlikle kullanılmayacaktır. Bütün değerlendirmeler kişi ve 

birim isimleri belirtilmeden yapılacaktır. Şimdiden katkılarınızdan ötürü teşekkür ederim. 

İrtibat: Zeynep Bakırözü, Tel:(0262)317200-2115 E-mail: zeynep_bakirozu@milliemlak.gov.tr 
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EK 2 Taşınmaz Tespit Tutanağı        (1/2) 

T.C. 

KOCAELİ VALİLİĞİ 

Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü 

...../ …../2017 

TAŞINMAZ TESPİT TUTANAĞI 

 

 İL-İLÇE:  Kocaeli-İzmit                              TAŞINMAZ NO : 41010103987 

TABLO I - VARSA FUZULİ ŞAGİL VEYA ŞAGİLLERİN 

Adı, Soyadı veya Unvanı 

 

 

 

T.C. Kimlik No/Vergi 

Kimlik No 

 
Adresi  

TABLO II - TAPU BİLGİLERİ 

1 Bulunduğu köy veya mahallenin adı Saraybahçe - Körfez Mahallesi 

 

2 

 

Tapuda kayıtlı olduğu 

Pafta, Ada, Parsel 9,   1154,   83 

Cilt, Sahife, Sıra No / 

Bağımsız Bölüm No 

,   ,    /  

Tapu Tarihi / Blok No - Kat 

No 

12/01/1983 /  -  

3 Cinsi ve yüzölçümü (m2) / Bağımsız Bölüm Yüzölçümü Arsa, 1.534,00 /    

4 Hisse durumu ve oranı Hisseli - 1.392,00 / 1.536,00 

5 Mevkii ve sokağı   -   

6 Sınırları  

TABLO III - ÜZERİNDE MUHDESAT VARSA  

1 Cinsi ve niteliği  

2 Miktarı  

3 Kime ait olduğu  

TABLO IV - ARAZİ İSE 

1 Arazinin verim gücü  

2 Sulanabilirlik durumu  

TABLO V - BİNA İSE 

1 İnşaatın brüt alanı (m2)  

2 İnşaatın sınıfı  

3 İnşaatın türü  

4 Yıpranma oranı  

5 Kullanılabilirlik durumu  

TABLO VI - TESBİTE İLİŞKİN BİLGİLER 

1 İşgal veya tasarrufun başlangıç tarihi ve süresi  

2 İşgal veya tasarruf edilen miktar  

3 İşgal veya tasarrufun amaç ve biçimi  

4 Kamu hizmetlerine gerekli olup olmadığı  
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5 6831 sayılı Orman Kanunu, 2634 sayılı Turizmi 

Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı 

Kanunu kapsamında olup olmadığı 
 

TABLO VII - TAŞINMAZA AİT TESPİT VE TAHMİN EDİLEN BEDEL 

1 

 

 

TABLO VIII - TAŞINMAZA AİT TESPİT VE TAHMİN EDİLEN BEDEL HESAP 

TUTANAĞI 

1 İşgal veya tasarrufun başlangıcından tespit tarihine 

kadar yıllar itibariyle getirebileceği ayrı ayrı ecrimisil 

miktarı 

 

2 Toplam ecrimisil tutarı  

3 Tespitten sonra satış, trampa, kiraya verme, ön izin ve kullanma izni 

verilmesi veya irtifak hakkı kurulması gereken hallerde bu işlemler için 

ihtiyaç duyulan sahanın yüzölçümü ile rayiç satış ve trampa bedeli ile bir 

yıllık kira, ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedeli 

 

 

TESPİTİ YAPANIN   ADI SOYADI     UNVANI  

 İMZASI 

        

             

   

BİLİRKİŞİLERİN   ADI SOYADI       ADRESİ  

 İMZASI 

 

 

 

İŞGALCİLERİN   ADI SOYADI       ADRESİ  

 İMZASI 

   

 

 

NOT: 1) Tablo I’in 2 numaralı bölümü gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler 

için Vergi Kimlik Numarası esas alınarak doldurulur. 

           2) Tespiti yapılacak taşınmaz tescilli değilse önceden çizilmiş ölçekli krokisi varsa bunda, 

yoksa çizilecek basit kroki üzerinde sınırları, komşu taşınmazlar ve malikleri veya kullananları 

ile yer verilmesi istenen diğer bilgiler gösterilir ve Tablo II’nin 2 numaralı bölümü hariç diğer 

bölümleri doldurulur. 

3) Tespiti yapılacak ve tahmin edilen bedeli hesap edilecek taşınmaz tapuda tescilli olsa dahi, 

satış, trampa ve gereken diğer hallerde tespit anında taşınmazın alanı yeniden ölçülür, noksanlık 

veya fazlalık olup olmadığı, idarenin yer vermek istediği diğer bilgilerle birlikte Tablo VII’de 

gösterilir. 
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EK 3 İşletme Hakkı Verilecek Büfe, Kantin, Çay Ocağı gibi Yerlere Ait Tespit ve 

Tahmin Edilen İşletme Hakkı Bedeli Hesap Tutanağı 

 

BÜFE, KANTİN, ÇAYOCAĞI GİBİ YERLERE AİT TESPİT VE TAHMİN EDİLEN 

KİRA BEDELİ HESAP TUTANAĞI 

TABLO I - KİRAYA VERİLECEK YERE AİT BİLGİ 

Taşınmazın tahsisli olduğu idare  

Adresi  

Personel sayısı  

Personelden başkalarına satış yapılıp 

yapılmadığı 

 

Niteliği ve alanı (m2)  

Elektrik, su, hava gazı, ısıtma bedelinin idarece 

karşılanıp karşılanmadığı 

 

Kullanılan demirbaşın ve malzemenin idarece 

karşılanıp karşılanmadığı 

 

Satılacak mallar  

 

TABLO II - KİRAYA VERİLECEK YERE AİT TAHMİNİ SATIŞ TUTARI 

Veriler (Değişik ibare:RG-11/9/2014-29116) 

(TL) 

Günlük ortalama satış tutarı  

İşletmenin bir yılda açık bulunduğu gün sayısı  

Tahmini satış tutarı (1x2)  

Tablo I ve II deki bilgiler göz önünde bulundurularak kiraya verilecek yerin 

.......................aylık veya .........................yıllık kira bedeli ........................... (Değişik ibare:RG-

11/9/2014-29116) TL olarak tespit edilmiştir (Bu miktara; kiraya verilecek yerin elektrik, su, hava 

gazı, ısıtma giderlerinin idarece karşılanması hâlinde bu giderler için idarece ödenecek bedel de 

tespit edilerek ilâve edilir. Bu giderlerin tespitinde söz konusu yerde buzdolabı, elektrik sobası, 

tost makinesi gibi aletlerin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, çalıştırılacaksa adetleri ve çalıştırılacak 

süreler de göz önünde bulundurulur). 

TESPİTİ YAPAN   ADI SOYADI          UNVANI       İMZASI 

İDARE YETKİLİSİNİN 
 

TAHSİSLİ İDARE   ADI SOYADI          UNVANI       İMZASI 

YETKİLİSİNİN 
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EK 4 İdari Tahkikat Tutanağı 

İDARİ TAHKİKAT TUTANAĞI 

 

Tescili Dava Olunan Taşınmaz Mal: 

 

1- Hazinenin özel mülkiyetinde veya Hazine ile ilişkili midir? 

 

2- Mirasçı bırakmaksızın ölen bir kimseden Hazineye intikali gereken yerlerden midir? 

 

3- Mübadil, firarî ve kayıp kimselere ait olup bunlar adına tapuda kayıtlı veya kayıtsız yerlerden 

midir? 

 

4- Irmak, çay, göl veya denizden dolma yerlerden midir? 

 

5- Orman ve meradan açılma yerlerden midir? 

 

6- Dava edilen yer; Medenî Kanunun 636 ve 641'inci maddeleri ile Tapulama Kanununun 2'nci 

maddesinde açıklanan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden midir? 

 

7- Davacı bu yere zilyet midir? 

 

8- Zilyetlik mevcut ise hangi tarihte başlanmıştır? 

 

9- Zilyetlikte niza (çekişme) ve fasıla (ara) olunmuş mudur? 

 

10- Zilyetlik taşınmazın tamamına mı aittir, başkaları tarafından da zilyedlik iddia ediliyor mu? 

 

11- Zilyetlik ne şekilde olmuştur? Taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından yapılmış bir yapı 

veya dikilmiş ağaç var mıdır?  (Ağaçların yaşından zilyedlik süresi tespit edilebilir). 

 

12- Zilyetlik başkasından devir suretiyle mi alınmıştır? Öyleyse bir devir senedi var mıdır?  

Satıcı bu yerle ilgisini kesmiş midir? 

 

13- Zilyetliğin yukarıda beyan edilen şekil ve şartlarda olmadığını söyleyen ve davacı aleyhine 

bulunacak şahıslar var mıdır? Tebligata yarar adresleri nedir? 

 

14- Dava edilen yerin bitişiğinde başka şahıslara ait tapulu veya tapusuz taşınmaz mallar var 

mıdır? Varsa bu taşınmaz malların tapu veya özel idaredeki vergi kayıtlarında dava edilen yer 

ne olarak veya kimin mülkiyetinde gözüküyor? 

 

15- Davacı eski tarihlerde veya yakın tarihlerde bu yerin vergisini vermiş mi? Vermemişse 

hesap numarası nedir? 

 

Yukarıda özellikleri gösterilen taşınmaz mal hakkında tarafsız, güvenilir bilirkişiler nezdinde 

yapılan tahkikat sonunda elde edilen bilgileri gösteren işbu tutanak tarafımızdan mahallinde 

düzenlenmekle hep birlikte imza altına alındı.  …./…./20.. 

Millî  Emlâk  Memuru        Bilirkişi                 Bilirkişi                           Muhtar 

           

Doğum Tar.:     Doğum Tar.: 

            Adresi :        Adresi  : 
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EK 5 Tahliye İşlemini Vatandaşa Bildiren Yazı Örneği 

T.C 

KOCAELİ VALİLİĞİ 

Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü 

 

Sayı : 45997973/41010116713                                                          …/…/2017                                                                                         

Konu : Tahliye. 

 

Sayın : M. O. 

                                               T… Mah. E… Sok. No: …İzmit / KOCAELİ 

                                                                                                

 Aşağıda tapu bilgileri verilen taşınmazı Bina ve Bahçe olarak kullanılmak suretiyle işgal 

ettiğiniz tespit edilmiştir. İlgili taşınmaz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Amaçlarında değerlendirilmek üzere 

Tahsis edildiğinden,  yazımız tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde tahliye etmeniz 

gerekmektedir. 

 Aksi takdirde; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ve bu Kanuna 

dayanılarak çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 89 ncı maddesine 

göre yasal yoldan tahliyeniz sağlanacaktır. 

  Bilgilerinize tebliğen rica ederim. 

Tapu Kaydına İlişkin Bilgiler 

Taşınmaz No 41010116713 

İli Kocaeli 

İlçesi İzmit 

Mahallesi / Köyü Saraybahçe – Cedit 

Mevkii Topçular 

Cinsi Arsa 

Yüzölçümü (m²) 2.028,00 m2  

Pafta / Cilt No   /   

Ada / Sahife No 4121/   

Parsel / Sıra No  16/  

TAHLİYE Kiraya verilen veya mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilen taşınmazlardan süresi dolduğu halde tahliye 

edilmeyen, sözleşmesi veya taahhütnamesi fesh edilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzulen işgal 

edilen Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların tahliyesi 

defterdarlık veya malmüdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 (onbeş) gün içinde 

sağlanarak, taşınmaz İdarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir. 

Üzerinde sabit tesis bulunan taşınmazların tahliyesi ve teslim alınmasından sonra, eski kiracısı veya fuzuli şagiline bu 

tesisler kendilerine ait ise yıktırılıp enkazının en geç 30 (otuz) gün içinde götürülmesi aksi halde masrafları kendisinden 

tahsil edilmek üzere yıkım ve enkaz götürme işinin İdarece yapılacağı tebliğ olunur. 

Verilen bu süre sonunda tesis yıktırılıp enkaz götürülmediği takdirde masrafları bilahare eski kiracı veya fuzuli şagilden 

alınmak üzere bu işlem İdarece yapılır. 
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EK 6 Tahliye İşlemini Kaymakamlığa Bildiren Yazı Örneği 

T.C. 

KOCAELİ VALİLİĞİ 

Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü 

 

Sayı   : 45997973-310.60.02-[41010116713] …/05/2017 

Konu : Tahliye 

 

 

İZMİT KAYMAKAMLIĞINA 

 

           İlimiz, İzmit ilçesi, Saraybahçe - Cedit Mahallesinde bulunan ve ekte gönderilen 

tahliye yazısı ile ecrimisil ihbarnamesinde işgal edilen alan bilgileri yazılı 4121 ada 16 parsel 

no.lu 2028,00 m² yüzölçümlü Hazine taşınmazının  ecrimisil ihbarnamesinde  işgal şekli ve 

tebligat adresi gösterilen fuzuli şagil M. O. tarafından Tek Katlı Kargir Bina ve Bahçe yapılarak 

izinsiz olarak işgal edildiği tespit edilmiştir. 

 

 Söz konusu taşınmaz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Amaçlarında değerlendirilmek üzere tahsis edilmiş 

olduğundan İdarelerine boş olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

            Bu nedenle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi  ve bu Kanuna 

dayanılarak çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 89'uncu maddesine 

göre taşınmazın tahliyesinin sağlanarak ve enkazlar kaldırılarak boş olarak İdaremize teslim 

edilmesini rica ederim. 

 

 

 Ad Soyadı 

Vali a. 

Defterdar  

 

 

 

EKLER : 

1-Ecrimisil İhbarnamesi (1 sayfa) 

2-Tahliye Yazısı (1 sayfa) 

3-Tebliğ Alındısı (1 sayfa) 

4-Tespit Tutanağı ve Kroki (2 sayfa) 
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EK 7 Tahliye İşlemine Esas Personel Görevlendirme Yazı Örneği 

T.C. 

KOCAELİ VALİLİĞİ 

Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü 

 

Sayı   : 45997973-310.60.02-[41030200016] .. / 07/2015 

Konu : Tahliye 

 

GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞINA 

((İlçe Hukuk İşleri Şefliği)) 

 

İlgi : 09.07.2015 tarihli ve 991 sayılı yazı 

 

        İlgi yazınızla İlimiz Gölcük İlçesi, Saraylı Mahallesinde bulunan 1389 ile 1409 

parseller arasında kalan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (DHTA) dere yatağının 

422,00 m²’lik kısmında restaurant, çay bahçesi (piknik- mesire alanı) yapılmak suretiyle 

derenin üzerinin kapatılmak suretiyle M. A. adlı şahıs tarafından işgal edilmiş olması 

nedeniyle, 21/07/2015 tarihinde saat 14:00 te Gölcük Kaymakamlığınızca yapılacak 2886 

Sayılı Kanunun 75 inci maddesi gereğince taşınmazın tahliyesi işgal ve tahliyenin 

giderilmesi işinde görevlendirmek üzere bir teknik eleman ve personel isminin 

bildirilmesi istenmiştir. 

        Konuyla ilgili olarak ilgi yazınıza istinaden taşınmazı teslim almak 

üzere Defterdarlığımız personellerinden Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni A. C. ve 

Harita Teknikeri İ. K. görevlendirilmiştir. 

   

        Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

 

 Ad Soyadı 

Vali a. 

Vali Yardımcısı 

 

DAĞITIM : 

GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞINA 

((İlçe Hukuk İşleri Şefliği)) 

Sayın : İ. K. (Harita Teknikeri)   

Teknik Büro Koordinatörlüğü 

Sayın: A. C. (V.H.K.İ.)   

İzmit Emlak Müdürlüğü 
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ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı  : Zeynep BAKIRÖZÜ 

Doğum Yeri  : Kocaeli 

Doğum Tarihi  : 13.03.1986  

Medeni Hali  : Bekar  

Yabancı Dili  : İngilizce   

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)  

Lise   : Bolu Fen Lisesi, 2004  

Lisans : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik 

Bölümü, 2010  

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul 

Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Şubat 2014- Ocak 2017 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl  

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, VHKİ, 2015-halen devam ediyor  

Kocaeli Defterdarlığı İzmit Emlak Müdürlüğü, VHKİ, 2013-2015  

Milli Eğitim Bakanlığı, Matematik Öğretmeni, 2010-2013 

 

 


