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İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Madde 1- 14.04.2016 tarihinde Belediyemizin web sitesinde yayınlanan İskenderun
Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin Dördüncü Kısım Madde 78,
Madde 79, Madde 80 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Tespit,Ecrimisil ve Tahliye

Ecrimisilin tespit ve takdir edilmesi
Madde 78 – (1) Belediye taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi
hâlinde, tespit tarihinden itibaren onbeş gün içinde "Taşınmaz Tespit Tutanağı"na (Ek-8)
dayanılarak, tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere bedel tespit
komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir.
(2) Ecrimisilin tespit ve takdirinde; İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına ve
işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli,
fiili ve hukuki durumu ile işgalden dolayı varsa elde ettiği gelir, aynı yer ve mahalde bulunan
emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin
kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile
taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur. İşgalin şekli,
Belediye taşınmazının konumu ve taşınmazdan elde edilen gelir gibi unsurlar itibariyle asgari
ecrimisil tutarlarını belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.
(3) Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlarda
sözleşmenin bitiminden sonra kullanımın devam etmesi hâlinde, varsa sözleşme veya resmî
senetteki hükme göre işlem yapılır. Aksi takdirde işgalciler hakkında ecrimisil tespit, takdir ve
tahsilatı yapılır.
(4) Belediye paydaşı olduğu taşınmazların işgali hâlinde, Belediye payına tekabül
eden miktar esas alınarak ecrimisil takip ve tahsilatı yapılır.
(5) Belediye Meclisi, uygulamada birliği sağlamak amacıyla, ecrimisilin tespit ve
takdirine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Ecrimisil ihbarnamesinin tebliği ve itiraz
MADDE 79 – (1) Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün
içinde ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek fuzuli şagile, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümlerine göre öncelikle elden veya iadeli taahhütlü mektupla, bu şekilde
tebliğ edilemeyenler diğer usullere göre tebliğ edilir. Ecrimisil işleminde İdarece maddi,
kişide, işgal edilen alanda veya yüzölçümde ya da benzer şekilde hata olduğunun
belirlenmesi halinde, bu hata İdarece hangi aşamada olursa olsun resen düzeltilir ve yeniden
ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek ilgililerine tebliğ edilir.
(2) Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili İdareye
dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir. Bu süre içerisinde ecrimisil
işlemine karşı düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz
edilmesine rağmen aynı süre içerisinde bu itirazdan kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi ya
da yine bu süre içerisinde dava açılmış ise aynı süre içerisinde davadan kayıtsız ve şartsız
olarak feragat edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.

(3) Düzeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde bu amaçla
oluşturulacak komisyonlarca karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç
onbeş gün içinde düzenlenecek Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi (Ek-10) ile ilgilisine tebliğ
edilir. Ecrimisil ihbarnamesine yapılan itiraz veya açılan dava ile ecrimisil düzeltme
ihbarnamesine açılan dava İdarece yapılan ve resen düzeltilmesi gereken hatalara ilişkin ve
bu hata İdarece düzeltilir ise; bu durumda da açılan davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat
edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.
(4) Düzeltme taleplerini inceleyip karara bağlayacak komisyonların kuruluşu, çalışma
esasları ve yetki sınırlarına ilişkin usul ve esaslar idarece belirlenir.
Ecrimisilin kesinleşmesi, vade tarihi ve tahsili
MADDE 80 (3) – (1) Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin (Ek-9), düzeltme talebinde
bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin (Ek-10) ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren
otuz gün içinde muhasebe birimlerine ödenir. Bu süre içerisinde ecrimisilin peşin ödenmesi
halinde yüzde onbeş indirim uygulanır. Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı
olarak talep etmesi hâlinde ecrimisil, en az yüzde yirmibeşi peşin kalan kısmı ise İdarenin
uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla bir yıl içinde taksitler hâlinde ödenebilir.
Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
(2) Ecrimisil İhbarnamesinin (Ek-9), düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil
Düzeltme İhbarnamesinin (Ek-10) ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde
muhasebe birimlerine rızaen ödenmeyen ecrimisil; düzeltme talebinde bulunulmamış ise
yüzde yirmi indirim yapılmak suretiyle emlak istimlak birimlerince, dava açma süreleri
geçtikten sonra 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre takip ve tahsil edilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü ve gelir servislerine intikal
ettirilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü, gelir servisleri, kendilerine intikal ettirilen ecrimisil
alacaklarını anılan Kanunun kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederek
sonuçlarını Emlak İstimlak Müdürlüğü birimlerine bildirirler.
(3) Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan
ecrimisil alacağının tamamı muaccel hâle gelir ve Ecrimisil İhbarnamesinin (Ek-9) muhatabına
tebliğ tarihini takip eden otuzuncu günün bitiminden itibaren gecikme zammı uygulanmak
suretiyle tahsil edilmek üzere ikinci fıkra gereğince vergi dairelerine veya gelir servislerine
intikal ettirilir.
(4) Fuzuli şagiller tarafından dava açılmış olması, ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi
işlemini durdurmaz.

