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Hazineye Ait Taşınmazların Tasarrufu

Tapu Kanununun 1. maddesine göre, hazineye (devlete) ait

taşınmazların tapu işlemlerinde hazineyi, taşınmazın bulunduğu yerdeki en

büyük mal memuru temsil eder. Bu da illerde defterdar, ilçelerde mal

müdürleridir.

TKGM’nin 2013 yılında yayınladığı genelgede; "özel kanunlarda

hüküm bulunmaması durumunda, Tapu Kanununun 1. maddesine göre

hazine adına tescil ettirme yetkisi, taşınmaz malın bulunduğu yerin en

büyük mal memuruna (defterdar veya mal müdürü) aittir. Bu genel nitelikli

bir yetkidir. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde bu yetkiyi,

merkez ilçe malmüdürleri değil, mal müdürlüklerinin bağlı olduğu

defterdarlar kullanmaktadır" şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine

göre, taşınmazlarla ilgili tapu sicilinde işlem yapmaya, illerde defterdar veya

görevlendireceği memur, ilçelerde varsa milli emlak müdürü yoksa mal

müdürü yetkilidir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar

hazine adına tescil edilmektedir.
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Hazinenin taşınmaz edinmesinin en önemli yolu kamulaştırmadır.

Bunun yanında hazine, tahsis, miras intikali, bağış gibi çeşitli yollarla

taşınmaz edinebilmekte, ayrıca çeşitli kanunlarla, kendisine taşınmaz devri

yapılabilmektedir. Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerin edindiği

taşınmazlar hazine adına tescil edilmektedir.
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Taşınmaz Edinme

Hazineye Ait Taşınmazların Tasarrufu

Karayolları Genel Müdürlüğü, ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

teşkilat yasaları gereği ayrı tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları

olduklarından, taşınmazları hazineye değil kendi adlarına tescil edilmektedir.



TAPU MEVZUATI I

Hazineye ait taşınmazların satışı, kamu tüzel kişilerinin taşınmazlarının

satışına dair genel hükümlere tabidir. (Satışın 2886 Sayılı Devlet İhale

Kanununa göre yapılması gibi.) Kamu yararına çalışan derneklere, kuruluş

gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, hazinenin özel mülkiyetinde

kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış

tarihindeki alım satım rayicine bağlı olarak satılabilmektedir.

Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz.

Beş yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde,

taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden hazine tarafından geri alınabilmektedir.
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Hazineye Ait Taşınmazların Satışı

Hazineye Ait Taşınmazların Tasarrufu

Hazine arazi ve arsa

satışından önce Toplu Konut

İdaresi’ne (TOKİ) teklifte

bulunmak zorunludur.



4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma

Değer Vergisi Kanununda Değişikli Yapılması Hakkında Kanun ile, genel

hükümlerin dışında devlete ait taşınmazlara özel tasarruf hükümleri

getirilmiştir. Hazine tarafından belli hallerde rayiç değer üzerinden doğrudan,

bazı istisnalar dışında, satış yapılabilmektedir.
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4706 Sayılı Kanun
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Hazineye Ait Taşınmazların Tasarrufu

İşlemin Mali Yönü

4706 Sayılı Kanun Kapsamında hazineye ait taşınmaz malların satış,

devir ve tescil işlemlerinden, alıcı da dahil olmak üzere tapu harcı ve damga

vergisi tahsil edilmez. Sadece alıcıdan döner sermaye ücreti tahsil edilir.



2012 yılında yürürlüğe giren 6292 Sayılı Kanun ile hazine adına

ormandan çıkarılan 2/B alanlarının hak sahiplerine satışı düzenlenmiştir.

2/B Alanları: 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine veya

kesinleşmiş mahkeme kararına göre; 31.13.1981 tarihinden önce bilim ve fen

bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe,

meyvelik, zeytinlik, fındıklık, gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak

gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir,

kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarından orman

sınırları dışına çıkartılan veya çıkartılacak olan yerlerdir.
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Ormandan Çıkan Alanların Satılması

TAPU MEVZUATI I

Hazineye Ait Taşınmazların Tasarrufu
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