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I Satrq

Hazinenin 6zel miilkiyetinde olup, satrqr talep ediien
ta$lnmazln, tapuda kayrth oldufu ili, ilgesi, mahallesi veya
kbyii, ada, parsel numarasr veya cilt, sayfa, slra numarasrnl
belirtir qekilde satrn alma talep dilekgesi.

8-12 Ay Arasr
Bakanlt$rmtzdan veri lecek
oniry siiresi krsa olursa daha
krsa siirede sonuglanmaktadrr

2 Kira

1-Kiralamasr talep edilen Hazinenin 6zel miilkiyetindeki
taqrnmazlar igin; tagrmnanntapuda kayrth oldufu ili, ilgesi,
mahallesi veya kdyti, ada ve parsel numarasl veya cilt, sayfa,
slra numarasr ile hangi amagla kullanrlmak iizere
kiralanmasrnrn talep edildiIine dair dilekge,
2-Tamamrnrn nrr, bir krsmrnrn mr istendi[i, bir krsmr
isteniyorsa, rriktan ile paftasr iizerinde yeri igaretlenmiq basit
krokisi,
3-Devletin htiki"im ve tasarrufu altrndaki yer ise, bulundufu,
ili, ilgesi, mahallesi veya kdyii, rnevkii, srntrlannr ve
yiizcilqiimtinti gdsterir Olgekli krokisi ile hangi antagla
kullanrlmak iizere kiralanmasrnm talep edildi[ine dair dilekge,
4 -Or ganize h ay vanct hk yapr lm ak iizere kiralanmas rnrn talep
edilmesi halinde, ilgilileri tarafindan hazrrlanacak ve talep
konusu alanda yetigtirilecek hayvan tiirUnii ve say1slnl, ihtiyag
duyuiacak kapah ve agrk alanlann ytizdlgiirntinii, yerlegim
geklini ve agrk alanlarda ne ti.ir faaiiyetin gergeklegtirileceSini,
talep edilmesi halinde ne kadarhk bir alanrn yem bitkisi
iiretimi igin gerekli olduguna dair bilgileri de igeren avan
proje. iadelerde yetki belgesi

De fterdarh[rmrz yetkisinde
oleLn kiralamalarda
5 l\y

Bakanhk yetkisinde olan larda
6 r\y

3 Tahsis

1-Tahsis talebinde bulunulan Kamu idaresince taqrnmazr hangi
kamu hizmetinde kullanaca$rnr belirlir talep yazrsr,
Talep yazrlannda;
Tagrnmazrn;
a)Tapuda kayth olduSu ili, ilgesi, mahallesi veya koyt,
mevkii, pafta, ada ve parsel numarasr veya cilt, sayfa ve srra
numarasl, cinsi ve yiizolgiimii,
b)Devletin hiikiim ve tasarufu altrndaki yer ise, bulundu[u ili,
ilgesi, mahailesi veya kdyii, mevkii srnrrlannr ve yiizdlgiimiinti
gdsterir cilgekli kroki,
c)Tamamrnrn mr, bir krsmrnrn mr istendili, bir krsmr
isteniyorsa, miktarr ile paftasr iizerinde yeri igaretlenmig basit
krokisi,
g)imar planr iginde olmasr halinde, onaylt plan rlrne[i, planda
ayrtldr[r arnag,
d)tizerinde ingaat yaprlacak ise, avan projesi, yatlnm
pl'ogramrna ahnrp ahnmadr$r, altnmtg ise proje numarasl ve
proje igin gerekli arazi veya arsa miktarr,
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On Izin,
Kullanma Izni
Verilmesi ve
irtifak Hakkr
Tesisi

1-Hazine tagrnmazlan tizerinde 324 swa nolu Milli Ernlak
Genel Teblifi uyaunca; irtifak hakkr tesis edilmesine iligkin
taleplerde, talep sahibince ta$tnt.nazrn tapuda kayrth olduSu ili
ilgesi, mahallesi veya koyii, ada ve parsel numarasl veya cilt,
sayfa, srra numarast ile cinsi ve yiiz0lgiimii ile hangi amagla
istenildi[ine dair talep dilekgesi,
2-Kullanma izni verilmesi taleplerinde, Devletin hiikUm ve
tasarrufu altrndaki ta$lnmaztn bulundu[u ili, ilgesi, mahallesi
veya kdyii, mevkii, srnrrlannr yiizdlgiimiinti gdsterir olgeli
krokisi ile hangi amagla istenildi[ine dair taiep dilekgesi,

7-8 Ay



3-Projeye dayalt organize hayvancrhk amacryla yaprlacak
yatrrtmlar ile teknolojik veya jeotermal seracrhk ile organik
tanm amagh yatrunlar igin; 0n izin siiresi igerisinde,
ta$mmaz iizerinde yaprlmasr planlanan yatrrrma iliqkin
uygulama projeleri.

Kamu Konutlarr

Kamu konutlartnda oturmak isteyen kamu personelinin, talep
dilekgeleri ekinde Kamu Konutlan Ycinefineli[i eki (Ek-5)
Kamu Konutlan tahsis talep beyannamesini ibraz etmeleri

Puanlama yaprlarak, her yrl
Ocak ayr iginde gerekli
deferlendirme yaprlrr.
G0rev tahsisli konutlarda ise
beyanname ahnarak, yetkili
makamca de$erlendiril ir.

o

Irampa

imar planlannda kamu hizmet alanlarma ayrrlmrg taSrnmazlar
ile miras ve tiliime ba$h tararruflar drgrnda sonradan edinenler
harig o lmak izer e ; tr amp a talebinde bulunulacak Hazine
ta$mmazl ile trampa edilmek istenen taglnmazln tapuda kayth
oldulu ili, ilqesi, mahallesi veya kdy0, ada ve parsel numarasl
veya cilt, sayfa ve srra numarasl, cinsi, yiizolgiimiinii
belirtmek suretiyle verilen talep dilekgesi.
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Bafrg

Ba[r;ta bulunacak kiginin;
1-Medeni haklarmr kullanma ehliyetine sahip (Tam ehliyetli)
olmasr,
2-Tizel kiqilerin yetkili organlannrn ba[rg hakkrnda karar
almasr,
3 -B a$rqta bulunacak ki gi, baSrqlayacaSr tag mma zrntn tapuda
kayrth oldufiu ili, ilgesi, mahallesi veya kdy0, ada ve parsel
numarasl veya cilt, sayfa ve stra numarasl, cinsi, yiizOlgiimtinii
de belirtir gekilde ta$lnmazln bulundulu yerin
Malmiidiirliiliine verilecek dilekgesi.

$a.rtsrz ve mtikellefi yetsiz
ba[rglarda
15 Giin
$a.rth baSrqlarda
(Yetki Bakanhkta oldufu igin)
3-4 Ay

8 Ecrimisil

2886 Sayrh Devlet Ihale Kanununun 75 inci maddesine ve
Hazine Tagrnmazlarrnm idaresi hakkrnda Yonetmelik
hiikiimleri ile 336 srra nolu Milli Emlak Genel Teblig
uyarlnca, Hazinenin Ozel miilkiyetinde bulunan taqmmazlar ile
Devletin htkiim ve tasarrufu altrndaki yerlerin iqgalen
kullanrldr[rnrn tespiti halinde idarece yiiriitiilen iqlemdir,

Hazine tagnmazlannrn kiqilerce iggale u$radrlnm tespit
edildifii tarihten itibaren onbeq giin iginde 'Taqrnmaz Tespit
Tutanagrna' dayanrlarak ecrimisil idarece tespit edilir.
l-Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeq
giin iginde 'Ecrimisil Ihbamamesi' diizenlenerek fuzuli gagile
teblifi edilir.
2-Ecrimisil iglemine kargr, tebli[ tarihinden itibaren otuz gUn
iginde ilgili idareye dilekgeyle miiracaat edilerek diizeltme
talebinde bulunulabilir.
3-Diizeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en geg otuz gUn
iginde komisyonlarca karara ba$lanrr ve karar tarihinden
itibaren en geg onbeq giin iginde Ecrimisil Diizeltme
Ihbarnamesi ile ilgilisine teblig edilir.

Tespit tarihinden itibaren 15

giin iginde ecrimisil takdir
edilip, l5 giin igerisinde
Ecrimisil Ihbarnamesi ile teblip
edilir.

Ecrimisil Ihbarnamesine otuz
giin iginde itiraz edilebilir.

Diizeltme talebine istinaden
otuz giin iginde komisyonca
karara ba$lanrp. onbeg giin
iginde ecrimisil dtizeltme
ihbarnamesi ile tebli! edilir.

9
Mai,Hizmet Ahmr
Yaprm Igleri

4734 sayth I(anun gereSince Bakanhgrmrz hizmet binalarr ve
lojmanlar.

Bakanhktan ddenek gelmesi
ha.linde 60 gtn igerisinde.

t0 Bilgi Edinme Dilekge,resmi Yazr 15 iq Giinii
ll Dilekge Hakkr Dilekge 30 Gtn


