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DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA  

Gönderilmek üzere 

HATAY NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

 

DAVACI   : Fırat DÜZEL (TC: 21583999512) 

Deniz Mah. Uğur Mumcu Cad. No:40 Daire: 1 Samandağ/HATAY 

VEKİLİ    : Av. Ali BEYAZ - Hatay Barosu 1577 

(İletişim ve adres bilgileri antettedir.) 

DAVALI    : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ANKARA 

KONU : 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 
sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin 4. maddesinin (ç), (m) ve (o) 
bentlerinin iptali istemimizin, Danıştay Kanunun 24. maddesi 
gereğince (Bakanlıkların düzenleyici işlemleri) ilk derece mahkemesi 
sıfatıyla Başkanlığınıza sunulmasıdır. 

AÇIKLAMALAR : 

A. GENEL OLARAK : 
1. Müvekkilim İmar Barışı uygulaması ile;  

I. E39CHZJU belge, 5194838 başvuru numaralı ve 10/05/2019 düzenleme tarihli (EK-1) 
II. L3EPGY82 belge, 5194883 başvuru numaralı ve 10/05/2019 düzenleme tarihli (EK-2) 

III. PKSJ62AB belge, 5194919 başvuru numaralı ve 10/05/2019 düzenleme tarihli (EK-3) 

yapı kayıt belgelerini edinmiştir. 

2. Yapı kayıt belgelerince kayıt altına alınan bu yapılar, 31/12/2017 tarihinden önce inşa 
edilmişlerdir. İnşa edildikleri taşınmaz müvekkilin babasının tapulu malı iken, ifraz işlemi 
esnasında İmar Kanunu 18. madde uyarınca bedelsiz terk edilmiştir. Bunun için müvekkile 
herhangi bir ödeme de yapılmamıştır. Müvekkilin terkin edilen taşınmazın hemen 
bitişiğinde babasının adına tapulu taşınmazı mevcut olup, burada ikamet ettiği evi 
bulunmaktadır. Özetle terk işleminden önce bu yapıların kurulu olduğu taşınmaz müvekkilin 
babasına ait olup, üzerindeki yapılar müvekkile aittir. Bu hususta müvekkilim ve babası 
arasında herhangi bir ihtilaf da bulunmamaktadır. 
 

B. (ç) VE (m) BENTLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN: 
1. İptalini talep ettiğimiz 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 

sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin 4. maddesinde; Kıyı Kanuna göre kıyıda kalan yerler 
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(ç) ve devletin hüküm ve tasarrufu altında olup tescili mümkün olmayan taşınmazların (m) 
yapı kayıt belgesi ile belge sahibince satışının istenemeyeceği hükmü düzenlenmiştir. 

2. Kıyı Kanunun 5. maddesi uyarınca, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu ve 
tescilinin mümkün olmadığı açıktır. Dolayısıyla kıyıda kalan yerlerin her iki bentten ötürü 
de satışının istenemeyeceği ortadır. İptalini istediğimiz her iki bent de, aşağıda detaylıca 
izah edeceğimiz birçok sebepten ötürü hukuka aykırılıklar içermektedir. 

3. İmar Barışı düzenlemesi; İmar Kanuna geçici 16. maddenin eklenmesi suretiyle 
gerçekleştirilmiş, uygulamanın nasıl olacağı ise yine bu maddenin 12. fıkrasındaki atıfla 
tanzim edilip 06/06/2018’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının 30443 sayılı ve “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 
isimli tebliğinde belirlenmiştir. Her iki düzenlemede de yapı kayıt belgesi verilemeyecek 
yapılar tahdidi olarak sayılmıştır. İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinin 9. fıkrası ve 
Tebliğin 8. maddesi; ne kıyıda kalan taşınmazlar ne de devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki tescili mümkün olmayan taşınmazlar ile ilgili yapı kayıt belgesi tanzim 
edilemeyeceğini belirtmemiştir. Dolayısıyla bu yerlerde taşınmazları bulunan müvekkilim 
ve diğer vatandaşlar, yapı kayıt belgelerini, ileride binaların üzerinde kurulu olduğu 
taşınmazları rayiç bedel üzerinden satın alabilecekleri inancıyla edinmişlerdir. Ancak yapı 
kayıt belgeleri edinildikten çok sonra ve çıkarılan bazı hükümlerinin iptalini istemiş 
olduğumuz işbu tebliğ ile, bu yöndeki “haklı beklentileri” boşa çıkarılmıştır.  

4. Kaldı ki bu haklı beklentileri kendiliğinden ortaya çıkmış değildir. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının internet sayfasındaki (https://imarbarisi.csb.gov.tr/sss/1-imar-barisi-nedir-
ve-hangi-yapilari-kapsar - 4.soru) soru-cevap bölümünden de anlaşılacağı üzere; "Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olan alanlarda (sit alanı, kıyı kenarın deniz tarafında kalan 
yerler) Yapı Kayıt Belgesi için başvuruyu Bakanlık mı yoksa kullan mı yapacak? Yapı Kayıt 
Belgesi alındıktan sonra ecri misil alınmaya devam edecek mi?" sorusuna “Bu alanı 
kullanan müracaatta bulunacak. Mevcut m2 üzerinden ecri misil alınmaya devam 
edilecek.” şeklinde cevap verilerek kıyı - kenar çizgisi içerisinde yapılan yerlerle ilgili yapı 
kayıt belgesi alınabileceği açıkça belirtilmiştir. Yani müvekkilim ve vatandaşlar, bizzat davalı 
idarenin yönlendirmesi ile mevcut mevzuata göre iyiniyetli olarak hareket etmişlerdir. 
Dolayısıyla ilk olarak haklı beklentileri ihlal ettiği için işbu tebliğin ilgili maddelerinin iptali 
gerektiği kanaatindeyiz. 

5. Diğer bir hukuka aykırılık ise;  işbu tebliğin, İmar Barışı uygulamasının temeli olan ve kanun 
niteliğinden ötürü normlar hiyerarşisinde tebliğden yukarıda bulunan İmar Kanunu’nun 
geçici 16. maddesine aykırı olmasıdır. Vatandaşa kanunla getirilmeyen sınırlama, tebliğ ile 
getirilmeye çalışılmıştır. Üstelik yukarıda da detaylıca izah ettiğimiz üzere; kanunda 
sınırlamalar tahdidi olarak sayılmışken ve vatandaş da bu sınırlamalara takılmadığı 
inancıyla yapı kayıt belgesi edinmek için üzerine düşen bütün yükümlülükleri ve ödemeleri 
yerine getirmiş ve yapı kayıt belgelerini edinmişken; daha sonra çıkarılan bir tebliğ ile 
kanunda sayılanlara ek bir sınırlama getirilerek vatandaşın yapı kayıt belgesi ile kazanmış 
olduğu haklar elinden alınmıştır. Bu sebeple, hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan 
normlar hiyerarşisinin ihlal edildiği gerekçesiyle de işbu tebliğin ilgili maddelerinin iptali 
gerektiği kanaatindeyiz. 
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6. Söz konusu bentlerle ilgili üçüncü bir hukuka aykırılık ise; Anayasamızın 13. maddesinde 
yer alan “…Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir…” hükmüne 
aykırılıktır. Vatandaşlar yapı kayıt belgeleri ile başvurarak binanın üzerinde kurulu olduğu 
taşınmazı satın alıp üzerinde mülkiyet hakkı kurabilecekken, iptalini istediğimiz bu bentler 
dolayısıyla mülkiyet edinme haklarından mahrum bırakılmışlardır. Bu tarz bir düzenleme, 
temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı yönü ile ancak kanunla düzenlenebilir nitelikte olup, 
tebliğ ile düzenlenmesi Anayasanın 13. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki 
mülkiyet hakkının içeriğinin tanzim edildiği Anayasanın 35. maddesinin 2. fıkrası da 
mülkiyet hakkının ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabileceğini öngörmüştür. 
Ortada henüz doğmuş bir mülkiyet hakkının olduğu söylenemese de, söz konusu tebliğ 
hükümlerinin mülkiyet hakkı edinmede kısıtlayıcı etkisi olduğu yadsınamaz. Bu durum göz 
önünde bulundurulduğunda, yetkisiz idarece tanzim edilen söz konusu idari işlemin (genel 
düzenleyici işlem) yetki açısından da sakat olduğu iddia edilebilir. 

7. Özetle sadece müvekkilim ve ilçemizdeki aynı durumda bulunan kimselerin değil, 
ülkemizdeki birçok kimsenin işbu tebliğ hükümleri ile mağduriyeti ortaya çıkmıştır. Yapı 
kayıt belgelerini edindikleri tarihte edinmelerinde bir beis görülmeyen vatandaşların daha 
sonradan bu şekilde mağdur edilmesi, devletimizin ileride gerçekleştireceği İmar Barışı 
benzeri uygulamalara olan güveni ve dolayısıyla katılımı da azaltacaktır. Aynı zamanda 
vatandaşın hukuka olan güveni de sarsılacaktır.  
 

C. (o) BENDİNİN İPTALİNE İLİŞKİN:  
1. İptalini talep ettiğimiz 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 

sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin 4. maddesinin (o) bendinde; Hatay ili sınırları 
içerisinde bulunan taşınmazların, yapı kayıt belgesi ile belge sahibince satışının 
istenemeyeceği hükmü düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin, yukarıda izah ettiğimiz 
haklı beklenti ihlaline, normlar hiyerarşisine aykırılığa, temel hak ve özgürlüklerin ancak 
kanun ile sınırlanabileceği ilkesine aykırılığa ve idari işlemin yetki açısından sakatlığına ek 
olarak; birçok sebepten ötürü hukuka uygun olmadığı kanaatindeyiz. 

2. Anayasamızın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinin 4. fıkrası; “…Devlet organları 
ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar…” hükmünü içermektedir. Bu doğrultuda herhangi bir somut gerekçe 
göstermeksizin Hatay ilinin, yapı kayıt belgesi ile taşınmaz satışı istenemeyecek yerler 
arasında gösterilmesi en başta Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir.  

3. Aynı fıkra ile Çanakkale ilimizin stratejik öneme sahip olduğu herkesçe bilinen bazı 
ilçelerinde de aynı şekilde yapı kayıt belgesi ile taşınmaz satışının yapılamayacağı 
düzenlenmiştir. Ancak Çanakkale ilinin boğaz içermesi dolayısıyla bulunduğu özel stratejik 
konum öngörülebildiğinden göze batmamakta ve kabul edilebilir bir sınırlama olarak 
görünmektedir. Aynı şekilde İstanbul ilinin boğaz içi bölgesinin de istisna olduğu Yapı Kayıt 
Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar isimli tebliğin 9. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde 
düzenlenmiştir. Ancak Hatay ilinin neden onlarca ilimiz arasında istisna olarak gösterildiği 
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tebliğin bu haliyle anlaşılmadığı gibi, sıradan ortalama bir vatandaşın akıl yürütmesi ile de 
anlamlandırılamamaktadır. 

4. Hatay ilinin Suriye ülkesi sebebiyle stratejik konuma sahip olduğu düşünülürse, Kilis ilimizin 
neden aynı şekilde istisna kabul edilmediği; Hatay ilinin büyük kısmının başka ülke sınırı ile 
çevrili olması düşünülürse de neredeyse sınırlarının yarısından fazlası başka ülke ile olan 
Hakkari ve 3 farklı ülke ile komşu olan Iğdır’ın neden istisna olmadığı izahtan varestedir. 
Dolayısıyla öncelikle normlar hiyerarşisi gereği söz konusu tebliğin bu bendinin, 
Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve iptal edilmesi 
gerektiği kanaatindeyiz. 

5. Buna ek olarak, genel düzenleyici işlem olan işbu tebliğin, idari işlemin sebep unsuru 
yönünden de sakat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira, hukuk devletinde, idarenin tesis 
etmiş olduğu bütün işlemlerin somut gerekçelere dayanması gerekmektedir. Davalı 
idarenin herhangi bir gerekçe göstermeyişi, takdir yetkisinin kullanımı esnasında keyfiliğe 
kaçıldığı izlenimi yaratmaktadır. Bir an için genel güvenlik gerekçesiyle Hatay ilinin istisna 
olarak kabul edildiğini varsayalım. Soyut, içi doldurulamayan ve herkesçe genel-geçer kabul 
edilmeyen bu gerekçe ile koca bir ilin vatandaşlarının haklarının kısıtlanması hukuk devleti 
ilkesi ile ne kadar bağdaşmaktadır? 

6. Yine Hatay ilinin, neden onca il dururken istisna kabul edildiğine ilişkin tek bir gerekçe dahi 
gösterilmeden, yapı kayıt belgesi edinmiş bütün vatandaşların mağdur edilmesi pahasına 
hareket edilerek, kamu yararının da amaçlanmadığı ortadadır. Bütün Türkiye’de İstanbul 
ve Çanakkale illerindeki bazı stratejik yerler dışında taşınmaz satışı gerçekleştirilirken, 
Hatay’da gerçekleştirilmemesinden kamu nasıl bir fayda sağlamaktadır? Herhangi bir fayda 
sağlamaktaysa da, yapı kayıt belgesi sahiplerinin mağduriyeti ile kıyaslandığında hangisi 
ağır basmaktadır? Görüldüğü üzere söz konusu idari işlem (genel düzenleyici işlem), sadece 
sebep değil maksat yönünden de hukuka aykırıdır. 
 

D. SONUÇ OLARAK: 
1. Görüldüğü üzere; tebliğin iptalini talep ettiğimiz 4. maddesinin (ç), (m) ve (o) bentleri; 

I. İdari işlemin yetki, sebep ve amaç unsuru 
II. Kazanılmış haklara ve haklı beklentilere saygı ilkesi 

III. Normlar hiyerarşisi 
IV. Temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği ilkesi 

yönlerinden hukuka aykırı olduğu ortadadır. 

2. Söz konusu tebliğ hükümlerinin, sadece iç hukuk mevzuatımıza değil taraf olduğumuz ve 
Anayasamızın 90. maddesi uyarınca kanunlarımıza eşdeğer veya daha yüksek konumda 
bulunan Uluslararası Sözleşmelere birçok yönden aykırılık teşkil edebileceği ve ülkemizin 
ciddi tazminatlar ödemek durumunda kalacağı ihtimaline binaen, yeniden 
değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 
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HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, Taraf bulunduğumuz Uluslararası Sözleşmeler, İmar 
Kanunu, Kıyı Kanunu, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar Tebliği ve sair mevzuat ile içtihatlar 

DELİLLER : 

1. Yapı Kayıt Belgeleri suretleri (EK-1, EK-2, EK-3) 

(Davalı idarenin beyanlarına ve yargılama esnasında ortaya çıkabilecek durumlara yönelik delil 
sunma hakkımızı saklı tutarız.) 

TALEP : Yukarıda izah edilen ve (Danıştay Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca 
ilk derece mahkemesi sıfatıyla) başkanlığınızca resen göz önünde 
bulundurulacak sebeplerden ötürü; 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 396 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin 
4. maddesinin (ç), (m) ve (o) bentlerinin başta müvekkil yönünden ayrı 
ayrı iptali ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare 
üzerine bırakılmasına karar verilmesini müvekkilim adına saygılarımla 
dilerim. 28/01/2020 

 

DAVACI VEKİLİ 

Av. Ali BEYAZ 

(Dayanak vekaletname sureti ektedir, EK-4) 

 


