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TAPU MEVZUATI I

Yerel Yönetimlerin Taşınmaz Tasarrufları

Belediyeler tüzel kişi sıfatıyla, hizmetlerini yürütebilmesi için,

taşınmaz malları alır, satar, kiralar, kiraya verir, bağışları kabul eder, irtifak

hakkı tesisi gibi çeşitli işlemler yapabilir. Belediyelerin taşınmaz tasarrufları

5393 Sayılı Belediye Kanununa tabidir. Belediyelerin en önemli taşınmaz

edinme yolları, merkezi yönetim gibi, kamulaştırma ve bazı yasalar gereği

kendisine yapılan taşınmaz devirleridir.

Büyükşehir belediyelerinin taşınmaz tasarruflarında da Belediye

Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Belediyeyi tapu işlemlerinde belediye

başkanı temsil eder. Belediye başkanının bizzat işleme iştirak etmesi

zorunlu değildir. Temsil yetkilerini yardımcılarına veya diğer memurlara

devredebilir. Temsil yetkisinin devri için, noterden vekaletname zorunlu

olmayıp, işlem için görevlendirdikleri kişiyi bir yazı ile Tapu Müdürlüğüne

bildirmeleri yeterli olacaktır.

Belediye başkanının belediye memuru dışındaki üçüncü kişilerce

temsil edilmesi durumunda yazı yeterli olmayıp, bu konuda noterden

vekaletname düzenlenmesi gereklidir.
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Belediyelerin Taşınmaz Tasarrufları
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Yerel Yönetimlerin Taşınmaz Tasarrufları

Belediye taşınmazlarının satışından önce Toplu Konut İdaresine

teklifte bulunulması gerekmektedir. Belediyeler kural olarak taşınmaz

bağışlayamazlar ancak 5018 Sayılı Kanun gereği diğer idarelere belli

şartlarda tahsis ve bedelsiz devir yapabilmektedir.
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Belediyelerin Taşınmaz Tasarrufları

Meclis Kararı Alınması Gereken Taşınmaz Tasarrufları

Belediye Kanunu gereği bazı taşınmaz tasarrufları için belediye

meclis kararı alınması gerekmektedir.

1. Taşınmaz alım ve satımı,

2. İmar uygulama, parselasyon ve ıslah imar planlarını onaylamak,

3. Takas, tahsis, tahsis şeklinin değiştirilmesi, kaldırılması,

4. Üç yıldan fazla kiralamalar,

5. Otuz yılı geçmemek üzere sınırlı ayni hak tesisi,

6. Şartlı bağışları kabul etmek.

Büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilçe belediyelerinin imara ilişkin

aldığı meclis kararlarının BŞB meclisi tarafından onaylanması zorunludur.

Üç ay içinde mecliste görüşülmez ise onaylanmış sayılır.
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Yerel Yönetimlerin Taşınmaz Tasarrufları

İl Özel İdareleri, ihtiyaç duyacakları taşınmazları gerek satın alma,

bağış vasiyet gibi şekillerde, gerekirse kamulaştırma suretiyle

edinebilmektedir. Çeşitli yasalarla İl Özel İdarelerine taşınmaz devri

yapılabilmektedir. İl Özel İdaresini tapu işlemlerinde vali temsil eder.

İlçelerde kaymakamların dorudan İl Özel İdaresini temsili söz konusu

olmayıp ayrıca vali tarafından yetki verilmesi ile mümkün olmaktadır.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereği bazı taşınmaz tasarrufları

için İl Genel Meclisi kararı alınması gerekmektedir.

1. Taşınmaz alım ve satımı,

2. Belediye sınırları dışında kalan yerlerde imar uygulama,

parselasyon ve ıslah imar planlarını onaylamak,

3. Takas, tahsis, tahsis şeklinin değiştirilmesi, kaldırılması,

4. Üç yıldan fazla kiralamalar,

5. Borçlanma,

6. Şartlı bağışları kabul etmek.
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İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Tasarrufları
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Köy tüzel kişiliği, köy içerisinde ihtiyaç duyacağı taşınmazları köy

sınırları içinde olmak şartıyla satın alabileceği gibi, belli hallerde

mülkiyetinde bulunan taşınmazları satabilecektir. 442 Sayılı Köy Kanunu

gereği köyün ihtiyacı olan zorunlu işleri yapmak için sadece köy sınırları

içinde taşınmaz satın alabilecektir. Köyün taşınmaz satışında kaymakam

onayının alınması gerekli görülmektedir.

Köy tüzel kişiliği lehine ve aleyhine şahsi haklar (kira vs.) sınırlı ayni

haklar (ipotek, irtifak vs.) tesisine ilişkin işlemler içinde kaymakam onayı

alınır.

Köye ait taşınmazların alım ve satımı 2886 Sayılı Devlet İhale

Kanununa tabi değildir. Satışa ilişin usul ve esasların uygunluğu, kararı

onaylayacak olan kaymakamın yetki ve sorumluluğunda olan bir husustur.

Tapu Müdürlüğü kaymakam onayı gereği işlem tesis edecektir.

Köy tüzel kişiliği adına köy yerleşme planına göre en çok 2000 m2

olarak tescil edilen parseller, köyde ikamet eden ve evi olmayan ihtiyaç

sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılabilmektedir.

Taksitle alınabilen bu yerlerin 10 yıl müddetle başkasına devri yapılamaz.
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Köylerin Taşınmaz Tasarrufları
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