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ÖZÜ                                       OKUL ALANLARININ MALİYE HAZİNESİNE (MİLLİ EĞİTİM 

          BAKANLIĞINA)DEVRİ HUSUSUNDA ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ.  

 

              

BAŞKANLIK MAKAMINA 
 

 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre; “Taşınmaz mal alımına, satımına, 

takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde 

ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı 

geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Belediye Meclisinin 

görev ve yetkileri arasındadır. Belediye Encümeninin yetki ve görevleri arasında sayılan aynı yasanın 

34/g) maddesi “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; 

süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” şeklindedir.  

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 18/11/2015 tarih ve 25986490-756.01-E.11854341 sayılı 

yazıları ile, 6360 sayılı yasaya istinaden kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından 

Belediyemize devri yapılan okul arsaları ile İhdas yoluyla Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Okul 

arsalarının devri istenilmektedir 

6360 sayılı kanunun geçici 1. maddesine istinaden mülga Belde Belediyeleri ile mülga Köy 

Tüzel Kişiliklerinden Belediyemize devri yapılan, İmar planında Okul Alanı, İlköğretim Tesisleri gibi 

Eğitim ve Öğrenim alanlara rastlayan mevcutta okul bulunan veya bulunmayan taşınmazlar ile İmar 

planı dışında olmakla birlikte mevcutta okul olarak kullanılan ve Tapu Kayıtlarında 222 sayılı 

İlköğretim ve Eğitim Kanuna istinaden şerh bulunan taşınmazlar ile İmar Planında Okul Alanına veya 

Eğitim Tesisi Alanına rastlamakta olan ihdasen veya diğer sebeplerle Belediyemiz adına tescilli 

yapılan taşınmazların “222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna” istinaden Milli Eğitim Bakanlığı 

adına Okul yapılmak üzere tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi adına devirlerinin yapılabilmesi için 

5393 sayılı kanunun 18/e ve 34/g maddelerine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesi ile 

ilgili teklifin okunmasına müteakip;   

 

Gündem maddesi üzerinde Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, 6360 sayılı kanunun 

geçici 1. maddesine istinaden mülga Belde Belediyeleri ile mülga Köy Tüzel Kişiliklerinden 

Belediyemize devri yapılan, İmar planında Okul Alanı, İlköğretim Tesisleri gibi Eğitim ve Öğrenim 

alanlara rastlayan mevcutta okul bulunan veya bulunmayan taşınmazlar ile İmar planı dışında 

olmakla birlikte mevcutta okul olarak kullanılan ve Tapu Kayıtlarında 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanuna istinaden şerh bulunan taşınmazlar ile İmar Planında Okul Alanına veya Eğitim Tesisi 

Alanına rastlamakta olan ihdasen veya diğer sebeplerle Belediyemiz adına tescilli yapılan 

taşınmazların “222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna” istinaden Milli Eğitim Bakanlığı adına Okul 

yapılmak üzere tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi adına devirlerinin yapılabilmesi için 5393 sayılı 

kanunun 18/e ve 34/g maddelerine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun 

oybirliğiyle kabul edildi. 
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