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Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 
 

Çalışmanın amacı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan, imar planlarına göre, 

şüyulu taşınmazlar ile tapu kaydında; “fazlası Hazineye aittir” veya “…m²’si Hazineye 

aittir” şerhi bulunan taşınmazların satış işlemlerinin nasıl yapıldığı ve satış işlemlerinde 

karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm yollarının geliştirilmesidir. Hazineye ait 

taşınmazların, kapalı veya açık teklif usulü ile yapılan satış ihalelerine; imar planına göre 

tevhit edilmesi gereken parsel sahipleri dışındaki kişilerin ihalelere katılması sonucu, 

belirlenen bedellerin çok üzerinde bedellerle satış işlemlerinin gerçekleştiğine ilişkin 

örneklere sık rastlanmaktadır.  Yapılan satışlar her ne kadar Hazine lehine görünse de 

aynı bölgede başka bir Hazine taşınmazının rayiç bedelinin belirlenmesinde; yapılan 

önceki satışlar emsal teşkil edeceğinden, rayiç bedelin belirlenmesinde tereddütlerin 

yaşandığı görülmektedir. Önceki yüksek bedelli satışların emsal olarak dikkate 

alınmasına dayalı değerleme yapılması durumunda; taşınmaz satışının 

gerçekleşmeyeceği, takdir edilen bedelin altında bir değer tespit edilmesi durumunda ise; 

tespit edilen bedelin açıklanmasında idare bünyesinde oluşturulan komisyonların zorluk 

yaşadıkları tespit edilmiştir. Belirtilen koşullarda; idari kayıtlar ve örnek olay analizlerine 

dayalı olarak yapılan bu çalışmada özel olarak Hazine ile hisseli olan taşınmazların satış 

işlemlerine yönelik durum analizi ve sorun tanımlama yapılmış ve mevcut durum 

analizine göre etkin satış yönetimi için çözüm önerileri sıralanmıştır.    

 

Ülke genelinde il ve ilçe düzeylerinde yapılan uygulamaların değerlendirilmesi 

neticesinde; tapu kaydında “fazlası Hazineye aittir” şerhi bulunan taşınmazların fazlaya 

ilişkin miktarı satış yolu ile gerçekleştirildiği gözlenmiştir. Tapu malikinin fazlaya ilişkin 

satış işlemini kabul etmediği ve ayrıca ortaklığın giderilmesi davalarında mahkemelerin 

Hazineyi malik olmadığı gerekçesi ile taraf kabul etmemesi nedeniyle yapılan satışlardan 

Hazineye pay verilmediği tespit edilmiştir. Diğer yandan tapu kaydında “fazlası Hazineye 

aittir” şerhinin olması nedeni ile taşınmazın satış, kiralama, irtifak hakkı tesisi ve ecrimisil 

gibi tasarruf işlemlerine konu edilememesine bağlı olarak Hazine zararının meydana 

geldiği ortaya çıkmaktadır. Tapu kütüğünde söz konusu şerhin olması nedeni ile malikin 

inşaat ruhsatı alamadığı görülmekte olup, bu uygulama neticesinde tasarruf hakkı kısmen 

de olsa engellenmiş olmaktadır. Hazineye ait taşınmazlardan imar planlarına göre, şüyulu 

taşınmazların rayiç bedel üzerinden doğrudan veya pazarlıkla satışı ile tapu kaydında 

fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin şerh bulunan taşınmazlardaki fazlalıkların, 
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bedellerinin tapu maliki veya mirasçılarınca ödenmesi veya hisseye dönüştürülebilmesi 

için, 4706 Sayılı Kanun ile 3402 Sayılı Kanun’da değişiklik yapılması gerektiği 

düşünülmektedir. Buna ilave olarak kamu taşınmazlarının etkin yönetim modelinin 

geliştirilmesi ve uygulama etkinliğinin yükseltilmesi bakımından idare bünyesinde 

üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü 

programlarından mezun olanların kariyer uzmanı olarak istihdam edilmesi ve ayrıca 

idarenin teknoloji altyapısının geliştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.  

 

Ankara Ağustos 2017, 63 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz mülkiyeti, rayiç bedel, tapu kütüğünde fazlası hazineye 

aittir şerhi ve şüyulu taşınmazlar.  
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The purpose of the study is to detect about how the real estate’s sales transactions are 

executed, problems encountered in the sales process and what will be the solution offers 

for the real estate under the ownership  of  the Treasury (or state land), according to zoning 

and development plans, registered real estates which ownership shares had been forced 

combined and that has annotation as “The excess belongs to the Treasury” or “… m² 

belongs to the Treasury”. The sale of real estate belonging to the Treasury by closed or 

open bid procedure is frequently seen as a result of the participation of persons other than 

the owners of the parcels which must be certified according to the zoning plan, there are 

frequent examples of sales transactions with prices which is above the determined prices. 

Although the sales are in favor of the Treasury, in determining the fair value of another 

immovable property of the Treasury in the same region; since the previous sales will 

constitute a precedent, it is seen that there are hesitations in determining the fair value. In 

case of valuation based on the precedent-setting consideration of previous high value 

sales; If a value below the appraised price is determined that the sale of immovable 

property will not be realized; It has been determined that the commissions established 

within the administration have difficulties in explaining the value determined. Under the 

specified conditions; in this study, based on administrative records and case studies, 

situation analysis and problem identification were made specifically for the sale 

transactions of real estate owned by the Treasury and suggestions and solution for 

effective sales management were listed according to the current situation analysis. 

As a result of the evaluation of applications made at provincial and district levels 

throughout the country; It has been observed that the number of immovable properties 

with “surplus belongs to the Treasury” explanations in the land registry was realized by 

through sales. It was determined that the land registry did not accept the sale transaction 

related to excess and also the Treasury was not given a share of the sales due to the courts’ 

refusal to accept the parties because the Treasury was not the owner in the cases of the 

elimination of the partnership. On the other hand, due to the fact that the land registry has 

the “surplus belongs to the Treasury”, it turns out that the Treasury loss escalates due to 

the fact that the immovable property cannot be subject to use and possession transactions 

such as sales, rental, easement right facility and compensation and adequate pay. It is seen 

that the owner cannot obtain a construction permit because there is commentary or 
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annotation in the land registry, and as a result of this application, the possession and use 

is partially blocked. According to the zoning and development plans of the real estate 

belonging to the Treasury, it is thought that in order to pay the surpluses in the real estate, 

which are explained in the land registry that their surpluses belong to the Treasury by 

selling them directly or by bargaining over the fair price, the costs of the deeds In order 

to be paid or converted into shares by proprietors or heirs, it is necessary to do some 

amendment to the law No. 4706 and Law No. 3402. In addition, in order to develop the 

effective management model of public real estate and to increase the efficiency of 

implementation, the administration has to hire graduates from programs of the real estate 

development and management departments of universities as career experts and also 

develop the technology infrastructure of the administration. 

 

Ankara, August 2017, 63 pages.   

 

Key Words: Real estate ownership, current market value, excessive belongs to treasury 

and annotated real estate.   
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Hazine taşınmazları yönetimi başta olmak üzere gayrimenkul sektörünü bütün yönleri ele 
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1. GİRİŞ 

Kamu mülkiyeti, tapu sicilinde Devletin özel mülkiyetine kayıtlı taşınmazlar ve Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki özel mülkiyete konu olabilecek tescil harici yerler ile 

toplumunun ortak kullanımına bırakılan tapusuz yerleri kapsamaktadır. Hazinenin özel 

mülkiyetindeki taşınmaz ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların 

yönetimi Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 2013 yılı Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü verilerine göre 3.781.507 adet tescilli, 88.121 adet Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında, 99.444 adedi ise Hazine ile ilişikli taşınmaz olmak üzere toplam 

3.969.072 adet Hazine taşınmazı bulunmaktadır (Anonim 2017). Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin sahip olduğu gayrimenkullerin yönetimi; 1929 yılında çıkarılan 1452 Sayılı 

Kanun ile Milli Emlak Müdürlüğü, 1942 yılında çıkarılan 4286 Sayılı Kanun ile Milli 

Emlak Umum Müdürlüğü, 1983 yılında çıkarılan 178 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile de Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Hazine 

malları ile ilgili görevler, Maliye Nezaretinin gelir birimleri tarafından yerine getirilirken, 

1909 yılında Maliye Nezaretine bağlı “Emlak-ı Emiriye Müdüriyeti” adıyla kurulan birim 

bu görevleri yürütmüştür. Anılan Müdüriyetin adı; 1923 yılında “Emlak-ı Milliye 

Müdürlüğü”, 1929 yılında ise “Milli Emlak Müdürlüğü” adını almış, 1942 yılında “Milli 

Emlak Umum Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Daha sonra 1945 yılında bu kuruluşun 

adı “Milli Emlak Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir (Kardeş 2010).  

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan taşınmazlardan, Hazinenin 

özel mülkiyetindeki taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca şüyulu (tevhit 

edilmeden ruhsat verilmesi mümkün olmayan) taşınmazlar ile mülkiyeti gerçek veya 

tüzelkişiler adına kayıtlı olup, tapu kaydının şerhler veya beyanlar bölümünde, “fazlası 

Hazineye aittir.” veya “…m²’si Hazineye aittir.” şerh veya beyanı bulunan taşınmazların 

satış işlemleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 46. maddesi ve 

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 13. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü’nün görevleri arasında bulunmaktadır. Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 

satış işlemleri ile ilgili çeşitli kanunlarda hükümler bulunmakla birlikte genel olarak 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 
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Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan genel tebliğ, genelge, işlem yönergesi ve 

genel yazılar uyarınca yapılmaktadır.  

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılan 

imar planlarına göre şüyulu taşınmazlar ile mülkiyeti gerçek veya tüzelkişiler adına 

kayıtlı olup, tapu kaydının şerh veya beyanlar bölümünde, “fazlası Hazineye aittir” veya 

“…m²’si Hazineye aittir” şerh veya beyanı bulunan taşınmazların satış işlemleri her ne 

kadar yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde yapılmakta ise de satışlarda bazen 

çözümü olmayan durumlar meydana gelmektedir. Bu koşullarda yapılan çalışmanın temel 

amacı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 

yapılan imar planlarına göre, şüyulu taşınmazlar ile mülkiyeti gerçek veya tüzelkişiler 

adına kayıtlı olup, tapu kaydının şerhler veya beyanlar bölümünde; “fazlası Hazineye 

aittir” veya “…m²’si Hazineye aittir” şerh veya beyanı bulunanların, satış işlemlerinin 

nasıl yapıldığı ve satış işlemlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tespit 

etmektir. 

 Çalışma kapsamında; Eskişehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünce Hazinenin özel 

mülkiyetindeki taşınmazlardan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılan imar 

planlarına göre, şüyulu taşınmazlar ile mülkiyeti gerçek veya tüzelkişiler adına kayıtlı 

olup, tapu kaydının şerh veya beyanlar bölümünde; “fazlası Hazineye aittir” veya 

“…m²’si Hazineye aittir” şerh veya beyanı bulunanların satış işlemlerinin 2017 yılına 

kadar nasıl yapıldığını gösteren resmi kayıtlar incelenmiş, konuya ilişkin mevzuat 

taranmıştır. Buna ilave olarak konu ile ilgili yapılan literatür taramasının sonuçlarına göre 

tespit edilen önceki bütün çalışmalar ile yargı kararlarının birlikte değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Literatür araştırmasının sonuçlarına göre araştırma konusunun önceden 

çalışılmamış olduğu ve bu çalışmanın sonuçlarının uygulamada gözlenen sorunların 

çözümü için yol gösterici olması yönünden de özgün yönleri bulunmaktadır.  

Saha çalışması, örnek olay analizleri, yargı kararları ve kaynak araştırmasının sonuçlarına 

göre hazırlanan bu çalışmanın sonuçları altı bölümde özetlenmiştir. Konunun önemi, 
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amaçları ve kapsamının açıkladığı giriş kısmını izleyen dört bölüm ile konuya ilişkin 

görüş ve önerileri içeren sonuç ve değerlendirme bölümünden oluşmaktadır. İkinci 

bölümde Hazine taşınmazlarının satış ve edinim işlemlerinde kullanılan temel kavramlar 

ve yöntemlerden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, Hazine taşınmazlarının satış 

işlemlerinde özel durumların analizi yapılmıştır. Dördüncü bölümde Hazine 

taşınmazlarının satış işlemlerinin nasıl yapıldığı ve ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı, 

çözüm önerilerinden bahsedilmiştir. Beşinci bölümde tapu kayıtlarında tapu 

fazlalıklarının Hazine’ye ait olduğuna ilişkin şerh bulunan taşınmazlardaki fazlalıklarının 

tapu malikine veya mirasçılarına satış işlemleri sürecinin değerlendirilmesi incelenmiş, 

son bölümde ise genel bir değerlendirme yapılmıştır. 
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2. HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞ VE EDİNİM İŞLEMLERİNDE 

KULLANILAN  TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER 

Türk Hukuk Sistemine göre Hazine çeşitli kanunlar uyarınca mal edinebilmektedir. 

Hazinenin edindiği taşınmazlarından kamu hizmeti için gerekli olmayanlar genel olarak 

2886 Sayılı kanun ile 4706 Sayılı kanun hükümleri uyarınca satış işlemleri konu 

edilebilmektedir. 

2.1 Temel Kavramların Tanımları 

Hazine, genel bütçeli kamu kuruluşlarının taşınır ve taşınmazları, hakları, alacakları ve 

borçları açısından Devlet tüzel kişiliğinin adıdır. Çeşitli kanunlarda Hazine, Devlet-i Ali 

Osman, Devlet, Maliye, Maliye Hazinesi, Devlet Hazinesi, Milli Emlak gibi deyimler de 

kullanılmıştır. 03.03.1924 tarihli ve 431 Sayılı Kanun’da ise Hazine yerine millet 

kelimesi kullanılmıştır (Kardeş 2010). Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 

Yönetmeliğin 4. Maddesinde belirtilen Hazine taşınmazları ile ilgili temel kavramlar 

aşağıda tanımlanmıştır: 

 Bedel tespit komisyonu: Bu Yönetmelikte yer alan, tahmin edilen bedel tespit 

işlemlerini yapmak, ecrimisili tespit ve takdir etmek ve İdarece verilecek diğer görevleri 

yürütmek üzere ita amiri tarafından İdarenin taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli 

veya uzmanı olan memurları arasından seçilen ve üç kişiden oluşan komisyonu, 

 Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer: Türk Medenî Kanunu ile diğer kanunlarda 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilen yerleri, 

 Hazine: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri açısından Devlet tüzel kişiliğinin 

adını, 

 Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taşınmazları, 

 Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerleri, 

 İdare: Merkezde Maliye Bakanlığını (Millî Emlak Genel Müdürlüğü); illerde 

defterdarlığı (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde 

millî emlak müdürlüğünü yoksa malmüdürlüğünü, 
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 İhale: Kanunda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından 

seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan 

sözleşmeden önceki işlemleri, 

 İhale komisyonu: Bu Yönetmelikte belirtilen ihale ile ilgili işleri yürütmek üzere ita 

amiri tarafından seçilen üyelerden oluşan komisyonu,  

 İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri, 

 İtâ amiri: İllerde defterdar ve yetki devredilen hâllerde millî emlak dairesi başkanını, 

ilçelerde kaymakamı, 

 Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri, 

 Satış: Taşınmaz satışını, 

 Sözleşme: İdare ile müşteri arasında yapılan ve ita amirince imzalanan yazılı 

anlaşmayı, irtifak hakkı tesisinde ise İdare ile müşteri arasında irtifak hakkına ilişkin 

hükümleri içerecek şekilde doğrudan tapu müdürlüğünde düzenlenen resmi senedi, 

 Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî usul ve esaslarını gösteren 

belge veya belgeleri, 

 Şüyulu: Tevhit edilmeden ruhsat verilmesi mümkün olmayan taşınmaz, 

Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini, 

 Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en 

yükseği olarak tanımlanmıştır. 

2.2 Satış ve Edinim İşlemlerinde Kullanılan Yöntemler  

Hazine, ihtiyacı olduğundan dolayı veya ihtiyacı olmadığı halde mal edinebilmektedir. 

Öncelikle kamu hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli olan taşınır ve taşınmazları 

edinebilmekte olup, kamu binaları için arsa temini, bina yapımı, ordu için silah ve 

mühimmat alımı, hastaneye röntgen cihazı alımı, makam arabası temini gibi edinmeler, 

ihtiyaç sebebi ile ortaya çıkmaktadır. 

Hazine bazen de istemeyerek mal edinmektedir. Türk Ceza Kanunu’na göre suç aletinin 

müsaderesi, mirasçısı olmayan mirasın Hazineye kalması, gümrüğe bırakılan eşyanın 

zamanla Devlet malı olması, zapt ve müsaderelerle Hazineye mal kalması, Hazinenin 
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istemeden mal edinme şekilleridir. Hazine mal edinirken bazen mülkiyetini edinir, bazen 

de kullanma hakkını üzerine alır. Hazinenin mal edinme şekilleri aşağıda sıralanmıştır: 

1. Taşınır ve taşınmaz satın alınması, 

2. Taşınır ve taşınmaz yaptırma, 

3. Teferruğ yoluyla taşınmaz edinimi, 

4. Kamulaştırma, 

5. Devletleştirme, 

6. Taşınmazların trampa edilmesi, 

7. Anlaşmalar gereğince Hazineye mal intikali, 

8. Çeşitli kanunlara göre, Hazineye taşınır ve taşınmaz intikali, 

9. Taşınmazların tahsis yolu ile temini, 

10. Taşınır ve taşınmazların kiralama yoluyla temini, 

11. Taşınmazların irtifak hakkı tesisi yoluyla temini, 

12. Finansal kiralama yoluyla mal temini, 

13. Hazineye bağış olarak, gösterilmiştir (Kardeş 2010). 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün edinim işlemleri ise; 

1. Satın alma işlemleri, 

2. Trampa işlemleri, 

3. Teferruğ ve tefevvüz işlemleri, 

4. Kamulaştırma işlemleri, 

5. Arsa / kat karşılığı inşaat işlemleri, 

6. Hazineye mal intikali işlemleri, 

7. 6183 Sayılı Kanun’un geçici 8. Maddesi olarak belirlenmiştir (Anonim 2017). 



7 

 

2.2.1  İmar planına göre tevhit edilmeden inşaat ruhsatı verilmesi mümkün olmayan 

Hazine taşınmazları 

Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden 

Hazine adına tescil edilmesi mümkün olan taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir: 

1. Hazine adına tescilli olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15, 16 ve 18. maddeleri 

uyarınca herhangi bir işlem yapılmamış ancak, imar planına göre şüyulu 

taşınmazlardan, 

2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri uyarınca ifraz edilmesi sonucu 

oluşan ve imar planına göre şüyulu taşınmazlardan, 

3. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden iken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2013/11 (1748) nolu Genelgesi uyarınca idari 

yoldan Hazine adına tescil edilen ve imar planına göre şüyulu taşınmazlardan 

oluşmaktadır. 

2.2.2 Tapu kayıtlarında tapu fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin şerh 

bulunan taşınmazlar 

Yürürlükte bulunan çeşitli kanunlar uyarınca mülkiyeti Hazine adına tescil edilen veya 

Hazine adına tescil edilmesi gereken yerlerden iken çeşitli yasalarla kişilere dağıtımı veya 

satışı yapılan taşınmazların (2510 sayılı İskân Kanunu vb.) 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 

Tahriri Kanunu uyarınca yapılan kadastro çalışmaları sırasında çıkan miktar 

fazlalıklarının Hazineye ait olması gerekirken, Hazinece dağıtımı veya satışı yapılan bu 

taşınmazlardan çıkan fazlalıklar 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu uyarınca 

1950’li yıllara kadar tapu kütüğünün beyanlar hanesinde “... fazlası Hazineye aittir.” şerhi 

konularak tescil edilen taşınmazlardan oluşmaktadır. 
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3. HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞ İŞLEMLERİNDE ÖZEL DURUMLARIN 

ANALİZİ 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar; genel olarak her yıl yayınlanan Bütçe 

Kanunu’nun (İ) cetvelinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 ve 45. maddeleri 

uyarınca belirlenen limitler dikkate alınarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. 

maddesi uyarınca kapalı teklif veya 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış 

ihaleleri yapılmaktadır.  

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satış işlemlerinde özel durumlar ise; 6292 

sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman 

Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin 

Satışı Hakkında Kanun’un 6. maddesi uyarınca 6831 sayılı Orman Kanununun 2/b 

maddesi kapsamında kalan, 12. maddesi uyarınca ise tarım arazilerinin satış işlemleri, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 72. maddesi uyarınca kamu yararına çalışan 

derneklere, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 

Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. maddesi 

uyarınca ise; 

a- Karşılıklı olmak, Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınmak ve diplomatik 

amaçlarla kullanılmak kaydıyla yabancı devletlere, 

b- Üzerinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmiş ise, zemini ile 

üzerindeki bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmı, talep edilmesi halinde hak 

lehdarlarına, 

c- Hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, 

dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına, 

d- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde 

bulunan ve yüzölçümü beş bin metre kareye kadar olan Hazineye ait taşınmaz mallar 

kullanıcılarına,  

e- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan 

vakıflara,  
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f- Kuruluş amaçlarında kullanılmak ve ticari faaliyete konu edilmemek üzere; kanunla 

veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarına, 

g- Tapu kayıtlarında tapu fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin şerh bulunan 

taşınmazlardaki fazlalıklar, tapu malikine veya mirasçılarına, 

h- Serbest bölge olarak kullanılmak üzere, bu amaçla tahsis edilmiş taşınmazlar da dahil, 

gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, 

ı- Toplu konut amaçlı olarak kullanılmak üzere, düzenlenecek protokolle belediyelere, 

rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir. 

Üzerinde münhasıran eğitim veya sağlık amaçlı sınırlı aynî hak tesis edilmiş 

taşınmazlarda (b) bendine göre yapılan satışlarda, hak sahibinin vakıf üniversitesi veya 

Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıf olması halinde satış bedeli, 492 sayılı 

Harçlar Kanununun 63’üncü maddesinde yer alan harca esas değerin yarısıdır. (d) 

bendindeki taşınmazları satın alacakların veya bunların kanunî ve akdi haleflerinin, bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, taşınmazın bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı olmaları 

veya 31.12.2000 tarihinden beri o köyde ikamet etmeleri şarttır. Bu fıkra hükümlerine 

göre satılan yerler ile (e), (f) ve (i) bentlerine göre satılan yerlerin satış amacı dışında 

kullanılmayacağı hususunda tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulur. (i) bendine 

göre satılan taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu 

hizmet alanlarına ayrılan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen 

tescil edilir. 

Hazineye ait taşınmazlar; (...) küçük sanayi sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş 

kooperatifler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, borsa yapılmak üzere ticaret borsalarına, 

serbest bölge olarak kullanılmak üzere, bu amaçla tahsis edilmiş taşınmazlar da dâhil, 

kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, teknoloji 

geliştirme bölgelerinde yönetici şirkete, (...) toplu konut üretmek amacıyla Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığına, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca 

esas değer üzerinden doğrudan satılabilir. Bu yerlerin amacı dışında kullanılamayacağına 

dair tapu kütüğüne şerh konulur. 
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Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunundaki kısıtlamalara tabi olan taşınmazlar bu maddenin birinci fıkrasının (c) 

bendindeki kısıtlamalara tabi olmaksızın hissedarına doğrudan veya birden fazla hissedar 

olması halinde hissedarlar arasında pazarlık usulüyle satılabileceğine ilişkin hüküm 

uyarınca doğrudan veya pazarlık usulü ile yapılan satış işlemleridir. 

4706 Sayılı Kanun uyarınca, doğrudan veya pazarlık usulü ile satılan Hazineye ait 

taşınmazlardan, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olup, tapu kaydında 

fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin şerh bulunan taşınmazlardaki fazlalıkların, 

tapu malikine veya mirasçılarına, 4706 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin (g) fıkrası 

uyarınca doğrudan satış işlemleri ile mülkiyeti Hazineye ait imar planlarına göre şüyulu 

olan ancak, 2644 sayılı Tapu Kanunu’na göre tam mülkiyetli olan taşınmazların 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca kapalı veya açık teklif usulü ile yapılan satış 

işlemleri, Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde özel durumların analizi olarak 

değerlendirilmiştir.  
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4. HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞ İŞLEMLERİ 

Çeşitli kanunlar uyarınca (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 3402 sayılı Kadastro 

Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 

3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu vb.) mülkiyeti Hazine adına 

tescil edilen taşınmazların, Hazine adına tescil edilmelerinden sonra satış işlemleri genel 

olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanun ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun uyarınca Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ihale yöntemi veya doğrudan 

satış yöntemi ile yapılmaktadır.  

4.1  Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Satış Yetkisi 

Özel kanunlar gereğince istisnai durumlar hariç, Hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazların 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 46. maddesi, 178 

sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin “Milli Emlak Genel Müdürlüğü” başlıklı 13. maddesinin (b) fıkrası, 6292 

sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman 

Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin 

Satışı Hakkında Kanun’un 2. maddesi, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’un 4. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin “İhale 

yetkilisi” başlıklı 7. maddesi uyarınca, satış yetkisi Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel 

Müdürlüğündedir. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 327 sıra nolu 

Milli Emlak Genel Tebliğinin “F.Satış işlemleri” başlıklı bölümünde Valiliklerin 

(Defterdarlık) satış yetkileri belirlenmiştir. 

4.1.1 Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri 

Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun “Taşınır ve taşınmaz satışı” başlıklı 46. maddesi, 178 sayılı Maliye 
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Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü başlıklı  13. maddesinin (b) fıkrası ve 327 sıra nolu Milli Emlak 

Genel Tebliği’nin “F.Satış işlemleri” başlıklı bölümü uyarınca verilen yetkiler 

kapsamında milli emlak müdürlükleri, emlak müdürlükleri ve malmüdürlükleri 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Milli emlak müdürlükleri, emlak müdürlükleri ve malmüdürlükleri bünyesinde 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13. maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 

Yönetmeliğin 18. maddesi ve Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesinin 7. maddesi 

uyarınca oluşturulan bedel tespit komisyonlarınca; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

9. maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi ve Milli 

Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesinin ikinci kısmında belirtilen hususlar dikkate 

alınarak bedel tespiti yapılır. Tespit edilen bu bedel üzerinden 327 sıra no.lu Milli Emlak 

Genel Tebliğinin “F.Satış işlemleri” başlıklı bölümünde verilen yetkinin üzerinde ise 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden, altında ise defterdarlıklardan izin 

alınarak, genel hükümlere göre satılacak Hazineye ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü veya 36. maddesi uyarınca 

kapalı teklif usulü ile satış ihalesine çıkarılır. 

Doğrudan veya pazarlık usulü ile satılacak Hazineye ait taşınmazlar ise 6292 sayılı 

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları 

Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 

Hakkında Kanun’un 6 ve 12. maddeleri, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunu’nun 4. maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 72. maddesi uyarınca 

satış işlemleri doğrudan veya pazarlık usulü ile gerçekleştirilir. 

Milli emlak müdürlükleri, emlak müdürlükleri ve malmüdürlükleri bünyesinde 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13. maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 

Yönetmeliğin 17. maddesi ve Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesinin 5. maddesi 

uyarınca oluşturulan ihale komisyonlarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. 

maddesi uyarınca açık teklif usulü veya 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile 
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ihaleye çıkarılan Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerine, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 6. maddesi ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 9. 

maddesi ve Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesinin 20. maddesi uyarınca ihaleye 

katılamayacakların dışındaki gerçek veya tüzelkişilerin idarece istenen teminat ve 

belgeleri vermeleri durumunda, ihaleye katılanlardan, en yüksek teklifi verenin teklifinin 

uygun bedel olduğu ve ihale komisyonunca ihalenin yapıldığı belirtilerek alınan ihale 

kararı ita amirinin onayına sunulur. İta amirinin onayı ile kesinleşmesi üzerine, 

kesinleşme tarihinden itibaren idarece 5 iş günü içerisinde elden veya postaya verilmek 

suretiyle ihaleyi alan kişiye tebligat yapılarak satış bedelinin tamamını veya taksitli olarak 

ödemesi durumunda en az ¼‘ünü 15 gün içerisinde ödemesi istenilir. Yazılan yazının 

tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde satış bedelinin tamamının ödenmesi veya taksitli 

satışlarda en az ¼‘ünün ödenmesi ve taksitli satış sözleşmesi düzenlenmesini müteakip 

tapu müdürlüğüne yazılacak yazı ile ipotekli veya ipoteksiz tapu devri yapılarak satış 

işlemi sonuçlandırılır. 

4.1.2 İmar planına göre şüyulu Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri 

İmar planına göre şüyulu Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ise “5.1.1 Hazineye 

Ait Taşınmazların Satış İşlemleri” başlığında belirtildiği şekilde Bütçe Kanununun İ 

Cetvelinde belirtilen limite göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi 

uyarınca Kapalı teklif usulü veya 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile yine satış 

bedeli dikkate alınarak peşin veya ¼’ü peşin kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak 

suretiyle 24 ay içerisinde (üçer aylık dönemler halinde 8 taksit veya alıcının belirteceği 

taksit sayısı kadar) taksitli olarak ödenmek kaydıyla satış işlemleri yapılmaktadır. 

4.1.3 İmar planına göre şüyulu Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri sonrasında 

karşılaşılan sorunlar 

Türkiye’de imar uygulamaları 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

ve belediyeler tarafından yapılmaktadır.  
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Kadastro müdürlükleri tarafından; yapılan tespit işlemlerine göre tapuya tescil edilen 

taşınmazların bulunduğu alanlara, imar planı yapma ve uygulama yetkisini haiz kamu 

kurum ve kuruluşlarınca yapılan imar planlarına göre oluşturulan ada ve parsellerin 

uyuşmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işlem yapılarak 

müstakil veya hisseli olarak ada ve parsel oluşturulması gerekmektedir. İmar Kanunu’nun 

18. maddesi uyarınca işlem yapılmayan yerler için ise yine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 

15 ve 16. maddeleri uyarınca işlem yapılarak imar planına uygun ada ve parsellerin 

oluşturulması gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri uyarınca 

ifraz ve tevhit yapılarak oluşturulacak imar parsellerinin farklı kişilere ait olması 

durumunda; kişilerin anlaşmaları ve birbirlerine satış yoluyla devretmeleri veya tapu 

kütüğüne hisseli olarak adlarına tescil ettirmeleri ve birlikte müracaat ederek inşaat 

ruhsatı almaları gerekmektedir  

Milli emlak müdürlükleri emlak müdürlükler ve malmüdürlükleri tarafından Hazinenin 

özel mülkiyetindeki taşınmazlardan 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılan imar 

planlarına göre şüyulu ve yine anılan Kanun’un 15 ve 16. maddeleri uyarınca bitişiğinde 

bulunan bir başka şahsa ait taşınmazlar ile tevhit edilmeden ruhsat verilmesi mümkün 

olmayan taşınmazların yapılan ihalelerine zaman zaman Hazine taşınmazının bitişiğinde 

bulunan ve imar planına göre tevhit edilmesi gereken parsel sahipleri dışındaki gerçek 

veya tüzelkişilerin ihalelere katılması sonucu, idarece belirlenen rayiç bedellerin çok 

üzerinde bedellerle satış işlemleri gerçekleşmektedir. Bu şekilde yapılan satışlar her ne 

kadar Hazine lehine görünse de aynı yerde veya yakınında başka bir Hazine taşınmazının 

rayiç bedeli belirlenirken; yapılan satış emsal teşkil edeceğinden rayiç bedelin 

belirlenmesinde tereddütler yaşanmaktadır. Emsal satış bedeli dikkate alınarak bedel 

tespiti yapılması durumunda, taşınmaz satışı gerçekleşmeyebilir. Bu bedelin altında bir 

bedel tespit edilmesi durumunda ise; şikâyete konu olması veya genel teftiş sırasında 

denetim elemanlarınca rapora alınması halinde; tespit edilen bedelin açıklanmasında 

idarece zorluklar yaşanmaktadır.  

Ayrıca, tevhit edilmesi zorunlu parselin sahibi, Hazine parselini almadan veya parseli 

alan kişiyle anlaşmadan, inşaat izni alamayacağından, yapılacak satış ihalesinde rayiç 

bedelin üzerinde bir bedelle satın almak zorunda kalmaktadır. Söz konusu Hazine 



15 

 

taşınmazını ihalede bir başkasının alması durumunda, alan kişi ile anlaşmanın 

sağlanamaması halinde ise Tapu Kanunu uyarınca hisseli taşınmaz mal statüsünde 

olmaması sebebe ile ortaklığın giderilmesi davası açılamayacağından, konu çözümsüz 

kalmaktadır. 

Örneğin, tescil harici olan ve imar planına göre özel mülkiyete konu olabilecek …m² 

yüzölçümlü taşınmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünce yürürlüğe konulan 2013/11 (1748) Sayılı Genelgede belirtilen usul ve 

esaslar çerçevesinde “…ili, …ilçesi, …Mahallesi, ….ada, …parsel numaralı ve …m² 

yüzölçümlü” olarak Hazine adına tescil edilmiştir (EK 1). İmar planında bitişik nizam 

dört katlı konut alanına ayrılmıştır (EK 2). Anılan taşınmazla ilgili yapılan araştırmalar 

sonucu Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca 

oluşturulan bedel tespit komisyonunca m²sine 2.800,00 TL tamamına ise 55.400,00 TL 

bedel tespiti yapılarak (EK 3) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, 

Başbakanlığın 2012/15 Sayılı Genelgesi uyarınca Başbakanlıktan izin alınmasını 

müteakip “…Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünce ...günü saat …”de 55.400,00 TL 

tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık 

teklif usulü ile ihaleye çıkarılmış, (EK 4) yapılan ihaleye istekli olarak iki kişi katılmış 

ve yapılan açık artırmada 110.000,00 TL (m²’si 5.564,00 TL)  ile en yüksek bedeli teklif 

eden kişiye ihale yapılmış (EK 5-6) ve satış bedelinin ¼’ü ödenerek taksitli satış 

sözleşmesi düzenlenmiştir (EK 7). 

Söz konusu taşınmazın normal şartlarda m²’si 2.800,00 TL iken, yapılan ihalede m²’si 

5.564,00 TL üzerinden satılmış olup, alan kişi; ihaleye konu taşınmazın bitişiğinde 

bulunan ve inşaat ruhsatı alabilmesi için imar planına göre tevhit edilmesi zorunlu olan 

“…ada …parsel numaralı” taşınmazın sahibi olduğundan ve Hazine taşınmazını almadan 

inşaat ruhsatını alamayacağını bildiğinden dolayı bu bedeli vererek almak durumunda 

kalmıştır. İhaleye giren diğer kişinin ise bu durumu bilmesi ve “…ada …parsel numaralı” 

taşınmazın sahibine daha yüksek bir bedelle satabileceğini veya yapılacak inşattan daha 

yüksek bir bedeli olan yeri alabileceğini düşünerek ihaleye katıldığı düşünülmektedir. Bu 

durumun ihaleye katılanlar arasından birinin taşınmazın değerinin çok üzerinde bir bedel 
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ödeyerek almak zorunda kalması, diğerinin ise haksız kazanç elde etme yolu olarak 

kullanmasına yol açtığı düşünülmektedir. 

4.1.4 İmar planlarına göre şüyulu Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri 

sonrasında karşılaşılan sorunların çözümü 

İmar planlarına göre Hazineye ait şüyulu taşınmazların bulunduğu yerde 

oluşturulabilecek asgari imar parseli yüzölçümünden küçük ve tevhit edilmesi zorunlu 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda 

pazarlık usulü ile satışına dair bir engel durum bulunmadığından, Hazine Taşınmazlarının 

İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 58. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen “Kapalı veya açık 

teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satış ihalesine 

çıkarılır ve bunlar Kanun’un 43. ve 49. maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılmaz.”  

hükmü ile 2 ve 3. fıkrasında belirtilen “(2) Kanun’un 51. maddesinin (a) bendine göre her 

yıl merkezî yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen parasal sınır içinde kalsa da satış ihalesi 

pazarlıkla yapılamaz. (3) Özel hükümler saklıdır.” hükmünün kaldırılması veya 4706 

Sayılı Kanun’un 4. maddesine “Miktarı dört yüz metrekarenin altında ve bulunduğu 

yerdeki imar planına göre oluşturulabilecek asgari imar parseli yüzölçümünden küçük 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, imar planına göre bitişiğindeki taşınmazlarla 

tevhidi zorunlu olan gerçek veya tüzelkişilere ait taşınmaz sahibine doğrudan veya 

sahipleri arasında pazarlık usulüyle satılabilir.” şeklinde bir fıkra eklenmek suretiyle 

düzenleme yapılması, imar planına göre tevhit edilmesi zorunlu parsel sahipleri arasında 

pazarlık usulü ile satış ihalesine çıkarılmasının, hem idare hem de taşınmazı satın almak 

isteyen kişiler açısından uygun olacağını düşünülmektedir. 
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5. TAPU KAYITLARINDA TAPU FAZLALIKLARININ HAZİNEYE AİT 

OLDUĞUNA İLİŞKİN ŞERH BULUNAN TAŞINMAZLARDAKİ 

FAZLALIKLARIN TAPU MALİKİNE VEYA MİRASÇILARINA SATIŞINA 

YÖNELİK İŞLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tapu fazlalığı kavramı kadastro hukukunu ilgilendiren bir kavramdır. Tapu fazlalığı 

uygulamada değişik anlamda kullanılmakta olup, aşağıda sıralanmıştır: 

1. Hazinece, çeşitli kanunlara dayanılarak kişilere hazine taşınmazları satılmıştır. Bu 

satışlar, miktar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bunların tapu kayıtlarına “…metrekareden 

fazlası Hazineye aittir.” şeklinde şerh düşülmüştür. Bu yerlerden kadastro geçtiğinde, 

aynı şerh tapu kaydına konularak taşınmaz tam mülkiyetli olarak kişi adına tescil 

edilmiştir. Bazen de çıkan fazlalık, aynı parsel numarası ile Hazine adına tescil edilmiştir. 

Bunlara tapu fazlalıkları denilmiştir. 

2. Tapulu taşınmazların kadastro işlemleri yapılırken, sınırları değiştirmeye ve 

genişletmeye elverişli ise tapu kaydındaki miktara itibar edilerek tapu tespit ve tescilleri 

yapılmış taşınmazdaki fazlalıklar ayrı parsel numarası ile Hazine adına tescil edilmiştir. 

Bunlara da tapu fazlalığı denilmiştir. 

3. Kadastro ile ilgili kanunlarda; bir tapu kaydı bulunmayan yerlerde, zilyetlik yoluyla 

taşınmaz edinme konusunda sınırlama getirilmiştir. Kadastro yapılırken, yüz ölçüm 

olarak getirilen sınırlamadan daha fazla arazi zilyedin elinde bulunuyorsa, bu fazlalık ayrı 

parsel numarasıyla Hazine adına tespit ve tescil edilmektedir. Buna da tapu fazlalığı 

denilmektedir (Kardeş 2010) 

Mülkiyeti Hazineye ait olan veya olması gereken yerlerden iken çeşitli yasalarla kişilere 

dağıtımı veya satışı yapılan taşınmazların (2510 sayılı İskân Kanunu gibi) 2613 sayılı 

Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu uyarınca yapılan kadastro çalışmaları sırasında çıkan 

miktar fazlalıklarının Hazineye ait olması gerekiyordu. Hazinece dağıtımı veya satışı 

yapılan bu taşınmazlardan çıkan fazlalıklar 1950'li yıllara kadar tapu kütüğünün beyanlar 

hanesinde “…fazlası Hazineye aittir” şerhi konularak gösterilmişti. Bu gibi üzerinde şerh 

bulunan taşınmazlardaki sorunlar, 4706 Sayılı Kanunu’nun 4.maddesine (g) fıkrası 

eklenerek giderilmeye çalışılmıştır. 
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Tapu kayıtlarında tapu fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin şerh bulunan 

taşınmazlardaki fazlalıklar, tapu malikleri veya mirasçılarının talebi üzerine, 4706 Sayılı 

Kanun’un “ Doğrudan satış” başlıklı 4. maddesinin (g) fıkrası uyarınca,  milli emlak 

müdürlükleri, emlak müdürlükleri ve malmüdürlükleri bünyesinde; 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 13. maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 

18. maddesi ve Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesinin 7. maddesi uyarınca 

oluşturulan bedel tespit komisyonlarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9. 

maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi ve Milli 

Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesinin ikinci kısmında belirtilen hususlar dikkate 

alınarak bedel tespiti yapılır. Tespit edilen bu bedel üzerinden 327 sıra nolu Milli Emlak 

Genel Tebliğinin “F.Satış işlemleri” başlıklı bölümünde verilen yetkinin üzerinde ise 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden izin alınarak, altında ise 

defterdarlıklardan izin alınarak fazlaya ait miktarın bedelinin ödenmesine ilişkin yazı 

yazılarak elden veya postaya verilmek suretiyle tapu maliki veya mirasçılarına tebligat 

yapılarak satış bedelinin tamamının 15 gün içerisinde ödemesi istenilir. Yazılan yazının 

tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde satış bedelinin tamamının ödenmesi 

durumunda, tapu müdürlüğüne yazılacak yazı ile taşınmazın üzerindeki “fazlası Hazineye 

aittir” şerhinin terkin edilmesi istenilerek satış işlemi sonuçlandırılır. 

Şerhin kaldırılmasından sonra, tapu sahibi tapuda kayıtlı miktar ile paftası üzerinde 

yapılan hesaplamalar arasında bir fark olduğunu tespit etmesi durumunda bu farkın 

düzeltilmesi için 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca düzeltme 

talebinde bulunarak fazlaya ait miktarında sahibi olacaktır. 

Örnek: …ili, …ilçesi, …Mahallesinde bulunan …parsel numaralı ve …m² yüzölçümlü 

taşınmaz gerçek kişiler adına kayıtlı olup, tapulama tutanağının beyanlar ve şerhler 

bölümünde “miktar fazlası olan 875,00 m² Hazineye aittir” şerhi bulunmaktadır (EK 8). 

Anılan taşınmazla ilgili …Belediyesince 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi 

uygulaması yapılmış ve yapılan uygulama sonucu düzenleme ortaklık payı (DOP) 

kesildikten sonra …ada, …parsel, …ada, …parsel ve …ada, …parsel olarak yine gerçek 

kişiler adına tescilleri yapılmış ancak, anılan parsellerin geldisi olan …parsel numaralı 

taşınmazın tapu kaydında olan “miktar fazlası olan 875,00 m² Hazineye aittir” şerhi bu 
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parsellerin üzerine konulmuştur (EK 9-10). İmar planında ayrık nizam üç katlı konut 

alanına ayrılmıştır (EK 11). 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulaması sonucu oluşan …ada, …parsel 

numaralı taşınmaz malın tapu kaydındaki “miktar fazlası olan 875,00 m² Hazineye aittir” 

şerhinin kaldırılması tapu maliki tarafından istenilmesi üzerine,  düzenleme ortaklık payı 

düşüldükten sonra …parsel numaralı taşınmazdan 18. maddesi uygulaması sonucu …ada, 

…parsel numaralı taşınmaza aktarılan miktar dikkate alınarak 875,00 m²den taşınmazın 

hissesine düşen miktar hesaplanarak bulunan miktara, 4706 Sayılı Kanun ve 313 sıra 

Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri için 

belirlenen usul ve esaslara göre belirlenen bedelin (EK 12-13-14) tapu malikince 

ödenmesi üzerine, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce, Tapu Müdürlüğünden 

taşınmazın üzerindeki şerhin kaldırılması talep edilerek şerh kaldırılmış ve sorun 

çözülmüştür (EK 15-16). 

5.1 Miktar Fazlasının Tapu Yüzölçümlerine Göre Dağılımının (doğru orantılı) 

Hesaplanması  

3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulama alanı içerisinde kalan taşınmazların 

% 40’ına kadarlık kısmı için yol, park, yeşil alan, karakol yeri, ibadet yeri ve ilköğretim 

yeri olarak kullanılmak üzere kesinti yapılarak düzenleme yapılmaktadır. tapu kütüğünün 

beyanlar hanesinde “ …fazlası Hazineye aittir” şerhi bulunan ve 3194 sayılı İmar 

Kanununun 18. Maddesi uygulama alanı içerisinde kalan taşınmazlarında fazlaya ilişkin 

miktarları üzerinden mülkiyet üzerinden kesilen oran üzerinden düzenleme ortaklık payı 

kesilerek uygulama sonucu gittikleri taşınmazların üzerine DOP kesildikten sonra kalan 

kısmının, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde “ …fazlası Hazineye aittir” şerhi konulması 

gerektiği düşünülmektedir. 

Örnek: …ili, …ilçesi, …Mahallesinde bulunan …ada, …parsel, 4212,12 m², …ada, 

…parsel, 3254,80 m² ve …ada, …parsel, 3848,40 m² yüzölçümlü mülkiyeti gerçek kişiler 

adına kayıtlı olan taşınmazlar üzerinde “miktar fazlası olan 875,00 m² Hazineye ait” 

beyanı bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazların kök parseli 15.625,00 m² yüzölçümlü 



20 

 

…parseldir. …ada, …parsel numaralı ve 1.366,34 m² olarak kamu ortaklık payı ile oluşan 

belediye hizmet alanıdır. Buna göre parsellerin yüzölçümleri oranında miktar fazlasının 

dağılımı doğru orantıya göre yapılmış ve aşağıda gösterilmiştir: 

DOP oranı  =  0,3966809 

KOP oranı  =  0,0874457 

875,00 m² - (875,00m² x 0,3966809) = 527,91 m² 

Miktar fazlası 875,00 m² olup düzenleme ortaklık payı kesildikten sonra 527,91 m² 

kalmıştır. 

…ada, …parsel    =  3848,40 m² 

…ada, …parsel    =  4212,12 m² 

…ada, …parsel    = 1366,34 m² 

Toplam  =  9426,86 m² 

…ada, …parsele düşen miktar fazlasının hesaplanması (doğru orantı kurulmuştur): 

100 x 3848,40  =  %  40,8237737                    0,408237737 x 527,91 m² = 215,51 m² 

   9426,86 

…ada, …parsele düşen miktar fazlasının hesaplanması (doğru orantı kurulmuştur):  

100 x 4212,12  =  % 44,6821104                     0,446821104 x 527,91 m² = 235,88 m² 

9426,86 

…ada, …parsele düşen miktar fazlasının hesaplanması (doğru orantı kurulmuştur): 

100 x 1366,34  =  % 14,4941159                     0,144941159 x 527,91 m²= 76,52 m² 

9426,86 
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5.2 Tapu Kayıtlarında Tapu Fazlalıklarının Hazineye Ait Olduğuna İlişkin Şerh 

Bulunan Taşınmazlardaki Fazlalıkların Tapu Malikine veya Mirasçılarına Satış 

İşlemleri ve Sonrası Karşılaşılan Sorunlar 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde “…fazlası Hazineye aittir” şerhi bulunan 

taşınmazların ortaklığın giderilmesi davasına konu edilmeleri ve “…fazlası Hazineye 

aittir” şerhi dikkate alınmadan sadece tapuda yazılı miktar üzerinden taşınmazın değeri 

belirlenerek satışa çıkarılması ve satış sonucu yine “ …fazlası Hazineye aittir” şerhinden 

dolayı Hazineye bir pay verilmeden satış bedelinin tapu maliklerine ödenmesi 

durumunda, satın alan kişi taşınmazın tamamının bedelini ödemesine rağmen tapu 

kaydındaki “ …fazlası Hazineye aittir” şerhi yeni alınan tapu üzerinde de bulunacağından 

satın alan kişi bu beyandan dolayı 4706 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca 

yeniden bir bedel ödememesi için Hazinenin de tapu sahibi gibi değerlendirilerek 

Hazineye pay verilerek taşınmazın üzerindeki “…fazlası Hazineye aittir” şerhinin 

kaldırılması gerekeceği düşünülmektedir. 

Örnek: …ili, …ilçesi, …Mahallesinde bulunan …ada, …parsel numaralı ve 1429,37 m² 

yüzölçümlü (yenileme öncesi eski …ada, …parsel numaralı ve 1508,00 m²) taşınmazla 

(EK 17) ilgili …3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/310 esasında ortaklığın giderilmesi 

davası açılmış (EK 18-19), açılan davaya taşınmazın tapu kaydındaki “933,00 m² 

Hazineye aittir” şerhinden dolayı Hazine davaya taraf olmuş ve anılan mahkemenin 

2009/1980 karar sayılı ilamı ile davanın kabulüne, taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış 

yolu ile giderilmesine karar verilmiştir. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 6. 

Hukuk Dairesinin 2010/1288 esas ve 6295 karar sayılı ilamında “taşınmazın tapu 

kaydında ‘933,00 m²si Hazineye aittir’ şerhi bulunmakta ise de Hazinenin paydaş 

olmadığı, paydaş olmayan Maliye Hazinesinin davaya asli müdahil olması ve satış 

parasından kendisine pay verilmesi mümkün olmamasına karşın yazılı şekilde asli 

müdahil olarak kabulü ile satış parasından pay verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” 

gerekçesiyle bozulmuştur. Bozma kararı üzerine …3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 

2010/1362 esas ve 2015/1933 sayılı kararında Yargıtay kararına uyularak ortaklığın 

giderilmesi davasının kabulüne (EK 23), Hazinenin talebinin reddine karar verilmiş, karar 

Hazine tarafından temyiz edilmiş olup, henüz kesinleşmemiştir.   
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Ayrıca  …Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün …tarihli ve  …sayılı yazısı ile (EK 

20) …Tapu ve Kadastro …Bölge Müdürlüğünden anılan taşınmazın tapu kaydındaki 

“933,00 m²’si Hazineye aittir” şerhinin mümkünse ifraz edilerek, mümkün değilse 

yüzölçümüne oranlanarak hisselendirilmesi istenilmiş ancak, alınan ...tarihli ve …sayılı 

cevabi yazı ile (EK 21); Türk Medeni Kanunu ve Tapu Sicil Tüzüğü kapsamında taşınmaz 

malikinin muvafakatı olmaksızın talebin yerine getirilemeyeceği, mahkeme kararı 

getirilmesi durumunda talebin yerine getirilebileceği bildirilmiştir. Bu defa, 4706 Sayılı 

Kanun ve 313 sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca 933,00 m² için bedel 

belirlenmiş (EK 24-25) ve belirlenen bu bedelin tapu malikleri tarafından ödenmesi için 

tebligat yapılmış (EK 26) ancak, tapu maliklerinin hiç biri bu bedeli ödemediğinden şerh 

kaldırılmamıştır. 

Söz konusu taşınmazın mahkeme kararı doğrultusunda satılması durumunda, tapu 

kaydında bulunan “933,00 m²’si Hazineye aittir” şerhiyle ilgili bir karar verilmediğinden, 

taşınmazı satın alan kişinin tapu kaydında da aynı şerh devam edecektir. Ayrıca, 

bilirkişiler tarafından tapu kaydındaki şerh dikkate alınmadan, taşınmazın tapuda kayıtlı 

yüzölçümü olan 1429,37 m² dikkate alınarak bedel takdiri yapıldığı, satışı 

gerçekleştirecek icra müdürlüğünün de bilirkişilerce belirlenen toplam bedel üzerinden 

ihaleye çıkılarak satış işlemini gerçekleştirildiği dikkate alındığında, satış bedelinin 

sadece tapuda malik olan kişilerin hisseleri oranında dağıtılması, hissedar gözükmediği 

için Hazineye pay verilmemesi, satın alan kişi açısından ise taşınmazın bedelini ödeyerek 

fazlaya ait şerh için yeniden bedel ödememesi gerektiği dikkate alındığında haksız 

kazançların olacağı açıktır. Bu sorun, tapu maliki istemediği sürece böyle devam 

edecektir. Ayrıca Hazine açısından değerlendirildiğinde Hazinenin tapu kaydında 

bulunan bu şerhten dolayı, hak sahibi olmasına rağmen tapu kaydında malik gibi 

değerlendirilmediği için satış, kira ve irtifak hakkına konu edemeyeceği gibi ecrimisil 

dahi alamayacaktır.  

Mülkiyeti gerçek veya tüzelkişiler adına kayıtlı olup, tapu kaydında “fazlası Hazineye 

aittir” veya “…m² fazlası Hazineye aittir” şerhi bulunan taşınmazların fazlaya ilişkin 

miktarlarla ilgili sorunun satış yolu ile çözülebilmesi için, 4706 Sayılı Kanun’un 4. 

maddesinde hüküm bulunmaktadır. Ancak yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 
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tapu malikinin satış işlemini kabul etmemesi veya mahkemelerin Hazineyi malik 

olmadığı gerekçesi ile taraf görmemesi durumunda ortaklığın giderilmesi davaları sonucu 

yapılan satışlardan pay alamaması veya satış, kira, irtifak hakkı ile ecrimisil gibi işlemleri 

yapamayacağından Hazinenin zararı söz konusudur. Ayrıca tapu malikinin de tapu 

kaydında bu şerh olduğu sürece inşaat ruhsatı alamayacağı için tasarruf hakkı kısmen de 

olsa engellenmiş olmaktadır. 

5.3 Tapu Kayıtlarında Tapu Fazlalıklarının Hazineye Ait Olduğuna İlişkin Şerh 

Bulunan Taşınmazlardaki Fazlalıkların Tapu Malikine veya Mirasçılarına Satış 

İşlemleri ve Sonrası Karşılaşılan Sorunların Çözümü 

Mülkiyeti gerçek veya tüzelkişiler adına kayıtlı olup, tapu kaydında “fazlası Hazineye 

aittir” veya “…m² fazlası Hazineye aittir” şerhi bulunan taşınmazların fazlaya ilişkin 

miktarlarla ilgili sorununun çözümü için yapılan araştırmalar sonucu; yasal bir düzenleme 

yapılmadan bu sorunun çözülemeyeceği, sorunun devam etmesi halinde ise hem Hazine 

hem de tapu maliklerinin aleyhine olacağı açıktır. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 

“Hataların düzeltilmesi” başlıklı 41. maddesine “Kadastro sırasında veya sonrasında 

yapılan işlemlerle kesinleşmiş olan taşınmazlarda, değişiklik işlemleri sırasında tapu 

kaydında ‘fazlası Hazineye aittir’ veya ‘… m² fazlası Hazineye aittir’ şerhi bulunan 

taşınmazların, fazlaya ilişkin belirlenen veya belirlenecek miktarları hisseye 

dönüştürülerek Hazine adına tescil edilmek suretiyle resen düzeltmeye kadastro 

müdürlükleri yetkilidir” veya 4706 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin (g) fıkrasının 

kaldırılarak yine 4706 Sayılı Kanun’un 4. maddesine “tapu kayıtlarında tapu 

fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin şerh bulunan taşınmazlardaki fazlalıklar, 

tapu malikine veya mirasçılarına, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. maddesinde yer alan 

harca esas değer / rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir. Tapu maliki veya 

mirasçılarının almaması durumunda Hazinenin talebi üzerine, bu şerh hisse olarak tapu 

idaresince Hazine adına tescil edilir.” şeklinde fıkra eklenerek sorunun giderilebileceği 

düşünülmektedir. 

 



24 

 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tevhit edilmeden inşaat ruhsatı verilmeyen Hazine taşınmazları ile tapu kaydında “fazlası 

Hazineye aittir” veya “… m² fazlası Hazineye aittir.” şerhi bulunan taşınmazların fazlaya 

ilişkin miktarlarla ilgili satış işlemlerinde meydana gelebilecek haksız kazançların 

önlenebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, Hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazlardan, imar planına göre bitişiğindeki taşınmazlarla tevhit edilmeden inşaat 

ruhsatı verilmeyen taşınmazların imar planına göre tevhit edilmesi zorunlu parsel 

sahipleri arasında pazarlık usulü veya doğrudan satılabilmesi için hukuki düzenleme 

yapılabilir. Örneğin, 4706 Sayılı Kanun’un 4. maddesine “Miktarı dört yüz metrekarenin 

altında ve bulunduğu yerdeki imar planına göre oluşturulabilecek asgari imar parseli 

yüzölçümünden küçük Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, imar planına göre 

bitişiğindeki taşınmazlarla tevhidi zorunlu olan gerçek veya tüzelkişilere ait taşınmaz 

sahipleri arasında pazarlık usulüyle satılabilir.” şeklinde fıkra eklenmek suretiyle sorunun 

çözülebileceği düşünülmektedir. 

Yerel düzeylerde mülkiyeti gerçek veya tüzelkişiler adına kayıtlı olmasına karşın, tapu 

kaydında “fazlası Hazineye aittir” veya “… m² fazlası Hazineye aittir” şerhi bulunan 

taşınmazların fazlaya ilişkin miktarlarla ilgili sorunun satış yolu ile çözülebilmesi için 

bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği ortaya konulmuştur. Bu çerçevede; 3402 

sayılı Kadastro Kanunu’nun “hataların düzeltilmesi” başlıklı 41. maddesine “kadastro 

sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle kesinleşmiş olan taşınmazlarda, değişiklik 

işlemleri sırasında tapu kaydında ‘fazlası Hazineye aittir’ veya ‘… m² fazlası Hazineye 

aittir’ şerhi bulunan taşınmazların fazlaya ilişkin belirlenen veya belirlenecek miktarları 

hisseye dönüştürülerek, Hazine adına tescil edilmek suretiyle resen düzeltmeye kadastro 

müdürlükleri yetkilidir” veya 4706 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin (g) fıkrasının 

kaldırılarak yine 4706 Sayılı Kanun’un 4. maddesine “tapu kayıtlarında tapu 

fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin şerh bulunan taşınmazlardaki fazlalıklar, 

tapu malikine veya mirasçılarına, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. maddesinde yer alan 

harca esas değer / rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabileceği vurgulanmalıdır. Tapu 

maliki veya mirasçılarının almaması durumunda Hazinenin talebi üzerine, bu şerh hisse 
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olarak tapu idaresince Hazine adına tescil edilir.” şeklinde fıkra eklenerek sorunun 

giderilebileceği düşünülmektedir. 

Hazine taşınmazları yönetimi, değerlendirilmesi ve elden çıkarılması işlemleri hukuki ve 

teknik bilgi gerektirmektedir. Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli 

yönetilmesinin sağlanması, uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek hukuki sorunların 

önüne geçilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Buna ilave olarak kamu 

taşınmazlarının etkin yönetim modelinin geliştirilmesi ve uygulama etkinliğinin 

yükseltilmesi bakımından idare bünyesinde üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olanların başta 

MEGM, kadastro müdürlükleri, tapu müdürlükleri ve belediyeler olmak üzere bütün 

kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmesine öncelik verilmesi ve 

özellikle idare bünyesinde oluşturulan bedel tespit komisyonları ve ihale komisyonlarında 

kariyer uzmanı olarak istihdam edilecek gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanlarının görev almalarının sağlanması halinde gerek Hazine taşınmazlarının, 

gerekse bir bütün olarak gayrimenkul piyasalarının etkin işleyişine katkı yapılması ve 

sonuç olarak toplam kalitenin yükselmesinin mümkün olabileceği vurgulanmalıdır.  
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EK 10 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazın Tapu Kaydı 
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EK 11 İmar Planı Örneği 

 

 



41 

 

EK 12 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazın Tahmin Edilen Bedel Tespit 

Raporu 
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EK 13 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazın Satış Onayı 
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EK 14 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazın Satış Bedelini Ödeme Yazısı 
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EK 15 Fazlası Hazineye Aittir Şerhinin Terkin Edilmesi Yazısı 
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EK 16 Fazlası Hazineye Aittir Şerhinin Terkin Edildiğine Dair Yazı 
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EK 17 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazın Tapu Kaydı 
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EK 18 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazla İlgili Ortaklığın Giderilmesi 

Davasına Konu Muhakemat Müdürlüğü Yazısı 
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EK 19 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazla İlgili Ortaklığın Giderilmesi 

Davasına Konu Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı 
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EK 19 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazla İlgili Ortaklığın Giderilmesi 

Davasına Konu Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı (devam) 
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EK 19 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazla İlgili Ortaklığın Giderilmesi 

Davasına Konu Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı (devam) 
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EK 19 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazla İlgili Ortaklığın Giderilmesi 

Davasına Konu Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı (devam) 
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EK 20 Fazlası Hazineye Aittir Şerhinin Hisseye Dönüştürülmesi Talep Yazısı 
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EK 21 Fazlası Hazineye Aittir Şerhinin Hisseye Dönüştürülmesinin Mümkün 

Olmadığına Dair Yazı 
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EK 21 Fazlası Hazineye Aittir Şerhinin Hisseye Dönüştürülmesinin Mümkün 

Olmadığına Dair Yazı (devam) 
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EK 22 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazla İlgili Ortaklığın Giderilmesi 

Davasına Konu Muhakemat Müdürlüğü Yazısı 
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EK 23 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazla İlgili Ortaklığın Giderilmesi 

Davasına Konu Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı 
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EK 23 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazla İlgili Ortaklığın Giderilmesi 

Davasına Konu Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı (devam) 
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EK 23 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazla İlgili Ortaklığın Giderilmesi 

Davasına Konu Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı (devam) 
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EK 23 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazla İlgili Ortaklığın Giderilmesi 

Davasına Konu Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı (devam) 
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EK 24 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazın Tahmin Edilen Bedel Tespit 

Raporu 
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EK 25 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazın Satış Onayı 
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EK 26 Fazlası Hazineye Aittir Şerhi Olan Taşınmazın Satış Bedelini Ödeme Yazısı 
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