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ÖZÜ                                          MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN TAŞINMAZLARIN 

                                               SATIŞI, TRAMPASI İÇİN KİŞİ VE KURUMLARA (SGK VE  

                                               VERGİ BORÇLARINA MAHSUBEN) SATIŞ YETKİSİNİN  

                                               BELEDİYE ENCÜMENİNE VERİLMESİ. 
 

 

            5393 sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin (e)  bendine göre “ Taşınmaz mal 

alımına satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine, veya tahsisli bir taşınmazın 

kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla 

kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni 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. 

         Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede yer alan taşınmazlar ile bu taşınmazlardan imar 

uygulaması sonucu oluşacak taşınmazların, Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi, mahalli 

müşterek hizmetlerin yerine getirilmesi, varlıkların etkin kullanımı ve belediyemiz yatırımlarına 

kaynak sağlanması amacıyla kamuya tahsisi bulunmayan taşınmazların satışı, trampası ile SGK 

borcu ve Vergi borçlarına mahsuben ilgili kurumlara satışı düşünülmektedir. 

      Uygun görüldüğü takdirde;  Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede yer alan taşınmazlar 

ile  bu taşınmazlardan imar uygulaması sonucu oluşacak taşınmazların, Belediye hizmetlerinin 

etkin yürütülmesi, mahalli müşterek hizmetlerin yerine getirilmesi, varlıkların etkin kullanımı ve 

belediyemiz yatırımlarına kaynak sağlanması amacıyla kamuya tahsisi bulunmayan taşınmazların 

satışı, trampası ile SGK borcu ve Vergi borçlarına mahsuben ilgili kurumlara satış yetkisinin, 

5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda 

Meclis Kararı alınması ile ilgili; 

 

         Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede yer alan 

taşınmazlar ile  bu taşınmazlardan imar uygulaması sonucu oluşacak taşınmazların, Belediye 

hizmetlerinin etkin yürütülmesi, mahalli müşterek hizmetlerin yerine getirilmesi, varlıkların etkin 

kullanımı ve belediyemiz yatırımlarına kaynak sağlanması amacıyla kamuya tahsisi 

bulunmayan taşınmazların satışı, trampası ile SGK borcu ve Vergi borçlarına mahsuben ilgili 

kurumlara satış yetkisinin, 5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine istinaden Belediye Encümenine 

yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.   
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