
 

Özet: Yolun işgal edilmesi ve yola yapı yapılması durumunda belediyece tesis edilecek 

işlemler hakkında. 
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Konu : Mevzuata aykırı yapılar hakkında. 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi:  a) … Belediye Başkanlığının … tarihli ve …sayılı yazısı. 

         b) … Valiliğinin … tarihli ve …sayılı yazısı. 

       c) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün … tarihli ve …. sayılı yazısı. 

 

…Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan ilgi (b) ve eki … Belediye 

Başkanlığının ilgi (a) yazısında özetle; … İlçesi, … Mahallesi, … mevkiinde tapunun … ada 

… parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut 29.03.2012 tarihi itibariyle faaliyete 

geçen … İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ne ait beton santrali niteliğindeki işyerinin 

mülkiyet sınırları dışında, imar yolu olarak ayrılmış, umumun kullanımına mahsus alanın … 

m2 lik kısmının, çeşitli yapısal unsurlar oluşturulmak suretiyle fiilen işgal edilerek firmanın 

ticari faaliyetleri için 01.01.2020 ile 31.01.2020 tarihleri arasında fiilen kullanıldığı tespit 

belirtilerek yapılacak işlemler hakkında Bakanlığımız görüşü talep edilmiştir. 

Bilindiği üzere;  

5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 8 inci fıkrasında; “Belediye 

mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.” hükmü, 

“2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “Ecrimisil ve tahliye” başlıklı 75 inci 

maddesinde; Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz 

malları, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ve Vakıflar Genel 

Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve 

tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden 

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

kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve 

takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir 

zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz. 

 (Ek cümle: 23/7/2010-6009/24 md.) Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, 

peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır. Ecrimisil fuzuli şagil 

tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, 

sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır.  

İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en 

geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. 

…” hükmü, 

3194 sayılı İmar Kanununun “Kamuya ait gayrimenkuller” başlıklı 11 inci 

maddesinde; “İmar planlarında; meydan, yol, su yolu, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma 

istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke 

güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı 

yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye 



 

ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye; 

belediye ve mücavir alan hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı 

terkin edilir. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın 

halihazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme şekli taraflarca tespit 

olunur.  

Bu suretle maledilen arazi ve arsalar belediye veya özel idare tarafından satılamaz ve 

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

konur.  

Bu yerlerin kullanılış şekli, yeni bir imar planıyla değiştirilip özel mülkiyete konu 

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

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

terkinler hiçbir şekilde resim, harç ve vergiye tabi değildir.  

(Değişik: 25/2/1998 - 4342/35 md.) Hazırlanan imar planı sınırları içindeki kadastral 

yollar ile meydanlar, imar planının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybederek, 

onaylanmış imar planı kararı ile getirilen kullanma amacına konu ve tabi olurlar. 

        …” hükmü, 

 Bu Kanunun “Parselasyon planlarının hazırlanması” başlıklı 18 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasında; “Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin 

ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına 

bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, 

otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmî kurum alanı, mezarlık alanı, 

belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan 

ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi 

hizmet alanlarından oluşur ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla 

kullanılamaz.” hükmü, 

 Aynı maddenin dördüncü fıkrasında; “Üçüncü fıkrada belirtilen, bölgenin ihtiyacına 

ayrılan alanlardan belediye hizmetleri ile ilgili olanlar bu amaçlarla kullanılmak kaydıyla ilgili 

belediyesi adına, diğer alanlar ise imar planındaki kullanım amacı doğrultusunda bu amacı 

gerçekleştirecek olan idareye tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil edilir.” 

Mezkûr 3194 sayılı Kanunun “Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 

başlanan yapılar” başlıklı 32 nci maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre; ruhsat alınmadan 

yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda 

projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti 

ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya 

valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. 

(Ek cümleler:14/2/2020-7221/10 md.) Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, 

tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç 

yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu 

dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz.  

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş 

sayılır. (Değişik cümle: 14/2/2020- 7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, 

bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir 

ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden 

veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.  

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve 

yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe 

kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. 

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye 

encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı 

yapı sahibinden tahsil edilir. (Ek cümleler: 14/2/2020- 7221/10 md.) Yapı tatil tutanağının 

düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale 

getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay 



 

içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına 

rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye 

işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım 

maliyetleri %100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi 

halinde ilgili idarenin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil 

olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak 

kaydedilir. 

 (Ek fıkra:29/11/2018-7153/15 md.) İdare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya 

aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı üçüncü fıkrada düzenlenen bir 

aylık süre beklenmeden iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında beşinci fıkra 

hükümleri uygulanır.” hükmü, 

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 

Kanunun 1 inci maddesinde “Bu Kanun; gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz 

mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan 

veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya 

menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari 

makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlar.” 

hükmü, 

bulunmaktadır. 

Anılan mevzuat hükümleri ve Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden 

alınan ilgi (c) görüş yazısının birlikte değerlendirilmesi neticesinde; 

1. 3194 sayılı Kanunun 11 ve 18 inci maddeleri uyarınca yol, meydan, park, otopark 

gibi umumi hizmetleri gerçekleştirmek maksadıyla belediyeye tahsis edilen taşınmazlar ile 

belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların işgal edilmesi durumunda 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 75 inci maddesi gereği fuzuli şagilden ecrimisil alınması ve tahliye 

işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği, öte yandan tasarrufa ilişkin güvenliğin ve kamu 

düzeninin sağlanmasını teminen 3091 sayılı Kanun kapsamında da ilgili makamlara başvuru 

hakkının mevcut olduğu, 

2. Ecrimisil tahsili işleminin bir taşınmaz kiralaması yöntemi olarak kullanılmasının 

mümkün olmadığı, 

3. 3194 sayılı Kanun bakımından ise; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 

başlanan yapılara bu Kanunun 32 ve 42 nci maddeleri hükümlerinin uygulanması gerektiği,  

mütalaa edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

 

                                                                                                                     Bakan a. 

                                                                                               Genel Müdür  

   

 

  

 

 


