T.C.
ÇİNE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.N.

HİZMETİN ADI

1

Vezne İşlemleri

2

Hazine Taşınmazları Satışı
313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel
Tebliğine göre işlem yapılır (Özel ve
tüzel kişilerce yapılacak satın alma
talepleri değerlendirilir)

3

Hazine Taşınmazı Kiralama
300 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel
Tebliğine göre işlem yapılır (Özel ve
tüzel kişilerce yapılacak kiralama
talepleri değerlendirilir

BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
Vezneye nakit yatırılması ve
teminat olarak yatırılanların geri
alınması işlemleri
-Tahsilat için ilgili daire tarafından
verilen yazı
-İdari cezalarda idari yaptırım
karar tutanağı
-Mahkeme para cezaları ile adli
teminatlarda
mahkemelerce
düzenlenmiş muhasebe işlem fişi
-Gerçek kişilerde T.C. numarası
Tüzel kişilerde ise vergi numarası
gerekmektedir.
1-Satın alma talep dilekçesi
(Satın alma talebinde bulunulan
taşınmazın,
ili,
ilçesi,
mahalle/köyü,
ada,
parsel
numarası belirtilir. Dilekçede ad
soyad, açık adres, telefon
numarası, TC kimlik numarası
belirtilir)
1-Kiralama talep dilekçesi
300 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel
Tebliğine göre işlem yapılır
(dilekçede kiralanmak istenen
taşınmazın
ili,
ilçesi,
mahalle/köyü,
ada,
parsel
numarası ile hangi amaçla
kiralanmak istenildiği açıkça
belirtilir)
2-Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yerlerde talep edilen
yerin ebatları gösterilmiş ölçekli
krokisi

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)

15 Dakika

İlgiliye satışa çıkarılacağında bilgi
verileceği ve ilanların yayınlandığı
iletişim araçları bildirilir.
5 Gün

İlgiliye kiraya çıkarılacağında
bilgi verileceği ve ilanların
yayınlandığı iletişim araçları
bildirilir.
5 Gün

Hazine taşınmazının işgalinin
tespiti halinde 15 gün içinde
ilgiliye ecrimisil ihbarnamesi
gönderilir. Tebliğine meteakip 1
ay içinde ilgilisince ödeme yapılır.
Ödeme yapılmadığı takdirde takip
ve tahsili için Vergi Dairesi
Müdürlüğüne bildirilir.

4

İdarece yapılan mahalli tespit
neticesinde hazine taşınmazın
fuzulen işgal edilmiş olduğunun
Ecrimisil Takip ve Tahsilatı
312 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel tespit edilmesi halinde işgalciden
tebliğine göre yapılır.
işgal bedeli olarak ecrimisil takip
ve tahsilatı yapılarak taşınmazın
tahliyesi sağlanır.

5

Bakanlığın uygun görüşü halinde
Trampa
1-Talep dilekçesi
yerine getirileceği bildirilir.
(Gerçek ve Tüzel kişilerin trampa (Trampa edilecek taşınmazların
talepleri işlemleri)
tapu bilgileri belirtilecektir)
5 Gün

6

Bağış Taleplerinin Değerlendirilmesi

1-Talep dilekçesi
(Bağışlanacak taşınmazın
bilgileri belirtilecektir)

tapu

Takriben 30 Gün içinde işlemleri
sonuçlandırılır

7

Hazine Taşınmaz Malları Üzerinde
İrtifak Hakkı Kurulması
1-Talep dilekçesi
(324 Sıra Satılı Milli Emlak Genel
Tebliğine göre işlem yapılır)

8

Arsa veya
Yaptırılması

Kat

9

İlama Bağlı borçlar

Karşılığı

Bakanlığın uygun görüşü halinde
yerine getirileceği bildirilir.
5 Gün

Bakanlığın uygun görüşü halinde
1-Talep dilekçesi
İnşaat (Üzerine inşaat yapılacak ve yerine getirileceği bildirilir.
karşılığında verilecek arsa bilgileri
yer alacaktır)
5 Gün
1-Mahkeme Kararı
2-Kimlik

5 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri

: Çine İlçe Malmüdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

: Çine Kaymakamlığı

İsim

: İhsan AKPINAR

İsim

: Özkan DEMİR

Unvan

: Malmüdürü

Unvan

: Kaymakam

Adres

: Çine İlçe Malmüdürlüğü

Adres

: Hükümet Konağı-ÇİNE

Tel

: 0 256 711 60 76

Tel

: 0 256 711 60 01

Faks

: 0 256 711 60 76

Faks

: 0 256 711 56 76

E-Posta

: ---

E-Posta

: cine@cine.gov.tr

