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TAPU MEVZUATI II

Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Tasarrufları

Ülkemizde Tapu Kanununun 35. maddesi gereğince, yabancı ülkelerde

kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri,

ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar

üzerinde sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı ticaret şirketleri aşağıda verilen

kanunlar gereğince taşınmaz edinebilir.
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Yabancı Ticaret Şirketleri

4737 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu

6491 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu

2634 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
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Kayıtlı olduğu ülke mevzuatı gereğince tüzel kişiliğinin bulunması ve ticaret

şirketi olması gereklidir. Yabancı ticaret şirketlerinin talepleri doğrudan Tapu

Müdürlüklerince sonuçlandırılacaktır.

Tapu Kanununun 35. maddesinde yer alan sınırlamalar sadece yabancı

gerçek kişiler için söz konusu olduğundan, ilgili kanunlar kapsamında edinilen

taşınmazlar için kısıtlamalar söz konusu olmayacak, taşınmazın elde edilmesine

ilişkin usul ve esaslar ilgili idarece belirlenecektir.

Tüzel kişiliğe sahip yabancı ticaret şirketleri adına kayıtlı taşınmazların

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satışı, devri ve hak tesisinde

bir kısıtlama bulunmamaktadır.
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Yabancı Ticaret Şirketlerinin Uyacağı Hususlar

Tapu Kanunu Madde 36: (Yeniden Düzenleme: 3/7/2008-5782/2 md.; Değişik: 3/5/2012-6302/2

md.) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamındaki kişiler

hariç olmak üzere yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel

kişilerin ve uluslararası kuruluşların yüzde elli veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya

yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları

Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını

yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler.
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Yabancı Ticaret Şirketleri Dışındaki Tüzel Kişiler (Dernek, Vakıf)

Tapu Kanununun 35. maddesi gereğince tüzel kişiliğe sahip yabancı ticaret

şirketleri taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebilir ancak bunların dışındaki

tüzel kişilerin (vakıf, cemaat, dernek, dini ve ilmi kurumlar) Türkiye’de taşınmaz

tasarrufunda bulunamaz. (AB Projeleri vb. ve kanunla verilen özel haklar hariç)

Varlıkları Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış olan yabancılara ait dini,

ilmi, hayri müesseselerin fermanlara ve hükümet kararlarına dayalı olarak

sahiplendikleri gayrimenkuller bu belgelerin sınırları dışına çıkmamak kaydı ile

bu müesseselerin tüzel kişiliği adına tescil edilebilmektedir.
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Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin

kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, satın aldıkları yapısız

taşınmazda geliştireceği projeyi edinim tarihinden itibaren iki yıl içinde ilgili

Bakanlığın onayına sunmak zorundadır.

Yabancı üzerinde yapı bulunmayan taşınmazı da edinebilir. Ancak edindikten

sonra iki yıl içinde bu taşınmazı ne için edindiğine dair bir proje hazırlatması ve

projenin konusuna göre ilgili bakanlığa projeyi sunması gerekir. Örneğin; otel

yapacaksa Kültür ve Turizm Bakanlığına, fabrika kuracaksa Sanayi Bakanlığına,

tarımsal faaliyet yapacaksa, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına projesini

sunacaktır.

İlgili Bakanlıkça başlama ve bitirilme süresi belirlenerek onaylanan proje tapu

kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere Bakanlıkça taşınmazın bulunduğu

tapu müdürlüğüne gönderilir. Tapu Müdürlüğü tarafından yabancıya ait tapu

kütüğünün beyanlar sütununa;

“….Bakanlığınca onaylanmış proje vardır. Tarih-Yevmiye No.”

şeklinde kayıt düşülecektir.

Projeler tapu kütüğüne işlendikten sonra ve onaylanan projenin süresi içinde

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ilgili bakanlık tarafından takip edilir.
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Yabancı Gerçek/Tüzel Kişilerin Yapısız Taşınmaz Tasarrufları
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