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SORUNLAR
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ı. Giriş

Uygulamada bankalar talep halinde ihtiyacı olan Belediye ve ııÖzelldarelerine kredi
tahsis etmekte, bu kredinin teminatı olarak da, Belediye veya ıı Özel Idaresine ait
gayrimenkuller üzerinde kendi leyhlerine ipotek tesis ettirrnektedirler. Gerek bu ipotelin
tesisi safhasında gerek ipotegin paraya çevrilmesi aşamasında cevaplandırılması gereken
bazı önemli hukuki sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Belediye ve ıı Özel Idareleri tarafından bankalar lehine tesis edilen teminat
ipotekleriyle ilgili hukuki sorunlar hakkında görüş bildirebilmek için öncelikle;

- Belediye ve ııÖzelldarelerinin Hukuki Durumu,
- Belediye ve ııÖzelldarelerine ait malların hukuki statüsü konuları incelenecek bu
. meyanda
- Bu malların HACZEDILlP edilemeyeceli,
- Gayrimenkuller üzerinde IPOTEK tesis edilip edilemeyecegi ve bunların paraya
çevrilip çevrilemeyecegi,

gibi hususlar degerlendirilecek ve bunlara ilişkin doktrin ve içtihatlardaki görüşlerin ışı~ı
alunda, kendi görüşümüze yer verilecektir.

II. Belediye ve İl Özel İdarelerinin Hukuki Durumu

ı. Belediyeler

Belediyeler,3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun ı.maddesine
göre, kamu tüzel kişiligine sahip, birer kamu idaresidir (Ana.md. 127). Aynı
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kanunun 19. maddesinin 6. fıkrası hüknü geregince: Belediyeler, "11belediye sının dahil
ve haricinde menkul ve gayrimenkul mallan tasarrufa, bey (satmaya) ve şiraya (satın
almaya), icar (kiraya vermeye) ve i:>ıicar (kiralamaya), ihraz ve istikraza, teberruatın
(bagış) kabulüne, emsali nukut (nakit n: paraları) Vı~ ı.aahhüdatı medeniyyeyi (borçlarını)
ifaya ve davaya ve sulh ve ibraya EHIU>İRLER".

Belediyeler, menkul ve gayriı:ı ~ııkul malla" üzerindeki bu yetkilerini istisnai
hükümler hariç 8 Eylül 1983 tarih ve ::886 sayılı Devlet Ihale Kanunu (eski 490 sayılı
AElK) hükümlerine uygun kullanmal~'a yükümlüdi..rler.

Devlet thale Kanununun 76. mddesinde; "taşınır ve taşınmaz malların satış, kira,
trampa edilmesi ve müU:iyetin :p:ıri ayni hak tesislerinde (ıpOTEK) mahalli
komisyonların ne miktara kadar ihı:h:ye selahiy,~tleri oldukları, her yıl Genel Bütçe
, Ka!\ununda gösterilir" hükmüne yer vedlmiştir, BL. durumda banka, lehine ıpOTEK tesis
ettirecek Belediyenin Mahalli Ihale K ):nisyonunuL her yıl ne miktarda IPOTEK vermeye
yetkisi oldugunu bilmesi gerekmeku;( i:',

2. LI Özel ıdareleri

ıı Özel ıdareleri, Anayasanın ]27 maddesi ile 13 Mart 1329 tarihli ıDAREı
UMUM1YEI vtLAYET KANUNU rtfUVAKKA11 1-nın 75. maddesine göre, menkul ve
gayrimenkul mallar edinmek ve bıılar üzerinde kanun dairesinde her türlü tasarrufu
yapmakla yetkili, kamu tüzel kişileri h.

ıı Özel ıdareleri de Bdediyekr f;ibi 2886 sı:;yılı Devlet ıhale Kanunu hükümlerine
uygun olarak kendi menkul ve gayı; menkul malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler ve
bu meyanda gayrimenkulleri üzerinıh teminat IPOTEÖl tesis edebilirler.

III. Belediye ve ıı Özel 1ı1:ırelerine Ait Malların Hukuki Statüsü,

Genelolarak ıdare malları; Kamu malları ve özel mallar olarak iki gruba
ayrılmaktadır.

1- KAMU MALLARı

Kamu mallan, İdarenin veya J:~mu tüzel kişisinin görevlerini yerine getirebilmesi
için KAMU HİZMETİNE devamı' ürak tahsis edilen veya dogrudan dowuya kamunun
kullanmasına açık olan mallardıl. Bu nitelikleri devam ettigi sürece bu mallar İdare
Hukukunun kamu hizmetlerine dair turallarına tabidir, ya'1i Medeni Hukukun mülkiyete
ilişkin kurallarına tabi de~ildirler.

Kamu malları; hizmet m~rarı ve kamıınun ortak kullanmasına açık
ortak mallar diye iki alt gruba :ı~rılır:

113 Mart 1329 tarihli tdarei Umumiy,:i Vilayet Kanunu Muvakkatımn adı 16.5.1987 tarih ve
3360 sayılı kanunla "tL üZEL İ[ı,dtESI KANL'NU" olarak değiştirilmiş ve bazı maddeleri
yeniden düzenlenmiştir.
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Hizmet Malları, Kamu hizmeti ile yakından ilgili olan, kamu hizmetinin bir
unsuru olacak şekilde bir hizmete tahsis edilmiş (kapital de~erleri ile de~il) "bulunan
mallardır.

Ortak Mallar ise, bir idari tahsis sonucu do~rudan do~ruya kamunun ORTAK
kullanmasına açık olan mallardır (Ortak Malların bir kısmı sahipsiz mallar olup, bunlar
do~dan do~ya tahsis olmaksızın, kamunun ortak kullanımına açıkur).

Kamu malları (tahsis niteli~i devam etti~i sürece);

- İdarenin izni olmadan devir ve fera~ edilemezler,

- HaczedilemezIer (tera ve İflas K. md. 82).

_Kanunda öngörülmüş olmadıkça bu mallar üzerinde sınırlı ayni haklar kurulamaz.

- Kamulaşunlamaz

- Tapu sicilinde tescile tabi de~ildirler.

- Kazandıncı zamanaşımı yoluyla özel kişilerce iktisap edilemez.

- Vergi ve resimden muaftır.

2. ÖZEL MALLAR

İdarenin veya Kamu Tüzel kişisinin özel malları, ancak kapital deAeri ve verimi ile
dolaylı olarak kamusal amaçlara hizmet eden ve istisnai hükümler hariç kendilerine
Medeni Hukukun mülkiyete ilişkin kuralları uygulanan mallardır.

Belediye ve LIÖzel İdareleri yukarıdaki nitelikteki özel mallarını 2886 sayılı Kanuna
göre kuralolarak satabilirler, kiraya verebilirler, üzerlerinde IPOTEK tesis edebilirler.
Aynca 1050 İdareye ait özel mallar sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 23.
maddesine göre İdareye ait özel malların, tapu siciline Idare adına kaydettirilmeleri
gerekir. Bu hüküm kıyasen Belediyeler ile ııÖzel idareleri hakkında da uygulanabilir.

Idarenin (devletin) özel maııarı lcra ve Iflas Kanununun 82. maddesine göre
HACZEDILEMEZLER. Ancak Belediye veya LIÖzel Idaresine ait bir mal akar,' yani
kiraya verilen bir gayrimenkul ise (otel veya gazino gibi) ve emlak vergisine de tabi ise;
bu mal kamu hizmetine tahsis edilmiş sayılmayaca~ından, yani özel hukuk hükümlerine
tabi olacagından HACZEDILEBIUR veya IPOTEKLİ ise gayrimenkul saulıp ipotek
paraya çevrilebilir (Belediyeler Kanunu md. 19n). (Bakınız Prof. Baki Kuru,kra ve ıflas
Hukuku, Cilt I, 1988, Ankara, sayfa 786-787).

Bununla beraber, belediyelerin kamu yararına (hizmetine) tahsis edilmiş olan malları
haczedilemez (Belediyeler K. md. 19n), örnegin beledi¥e otobüsleri, belediyece tanzim
satışlarına tahsis edilmiş dükkanıar, magazalar, hacizden önce belediye enclimenince
kamu hizmetine tahsisine karar verilmiş (hacizden sonra ise olmaz) olan belediyenin
bankadaki parası, Belediye Gelirleri Kanununda yazılı gelirleri, Gecekondu Kanunu ile
belediyelere geçen gayrimenkuller ile bunların satılmaları veya kiraya verilmelerinden
elde edilen paralar haczedilemez. Metin içinde sözü geçen gayrimenkul üzerinde de,
teminat lPOTEÖI kurulamaz.



190 IBRp.H1M KAPLAN

Belediyeler ile tı Özel IdarelerJ.i:ı, Ticaret Kanununa tabi Sermaye Şirketlerindeki
hisseleri üzerinde de haciz konabilir ve bunlar paraya çevrilebilir.

LV. Belediyeler Be İl Özel İdarelerinin Özel Mal Niteli~indeki
Gayrimenkulleri Ü'ı~~'inde Tesis Edilmiş ıpote~in Paraya
Çevrilmesinde Ortaya Çıkabilecek Sorunların Çözüm Yolları.

Belediyeler ile tı Öze! ldareleri:ıin, kendilerine aİt kamu hizmetine tahsis edilmemiş
özel mal niteligindeki gayrimenkueeri üzerinde, yine kendilerine ait bir fabrikanın, bir
sanayi tesisinin ve turistik tesi~ il kurulması, genişletilmesi veya yeni yatırırnda
bulunmak amacıyla, bir bankaya 'nüracaat edı~rek, alabilecekleri işletme ve yatırım
kredisi için bu banka lehine tesis edilecek TEMINATIPOTEK lerinde, borç muaccel
olunca bankaca bu 1POTEK'lerin, ıcz konusu gayrimenkulü icra ile sattırılarak, paraya
çevrilmesinde yasal bir engel bulurır.ı;ımaktadır.

Ortaya çıkabilecek tek engel borç muacccl olmadan, ancak ipotek tesis edildikten
sonra bu gayrimenkulün Beledi)e Encümenince veya li Genel kurulunca KAMU

, HlZMETtNE TAHSIS edilmesi KA.RARI alınınasıdır. Böyle bir karara karşı ise kredi
verilen tesisin kamu hiımetine ıahsis niteli~;inin bulunmadıgı, bu TAHSISIN sırf
gayrimenkul üzerindeki lPOTEK t~I1kurtulmak için yapıldıgı, bu haliyle kararın MK.2
deki hakkın kötüye kullanılması ı.i".eliginde oldugu iddialarıyla Belediye veya LI Özel
1daresi aleyhine Idare Mahkem ~:;inde İPTAL DAVASI açılabilir ve bu davanın
kazanılması mümkündür.

Belediye veya tı Özel Idare:;i:lİn ipotekli bir gayrimenkulü kamuya tahsis kararı
alırken, öncelikle ipotegin teminat teşkil ettiği borcu ödemesi veya başka tür, bir teminat
(Banka teminat mektubu veya kef:ıbti gibi) vermesi gerekir. Aksi halde ipOlek tesisinden
sonra alınan tahsis karım, mev': Jr ipotege Vl~ onun paraya çevrilmesine engel teşkil
edemez. Örnegin Yargıtay ıı. BD. si 13.10. 1975 tarih ve 6174/8196 sayılı kararında
(hacizle ilgili olarak) hacizden s:>ora alınan kamu yararına tahsis kararını dikkate
almamış ve belediyenin bank:d:ıki parasının haczine karar verilmesi gerektigine
hükmetm iştir.

Bu karar ipotege ilişkin olank da byasen uygulanabilir.

Belediye veya LI Özel ldarehinin kendilerine ait özel mal niteligindcki gayrimenkul
üzerinde, kendilerinin hissedar ol :Iukları Ticaret Kanununa tabi Sermaye Şirketlerinin
bankalardan kullandıkları kredilerin teminatı olarak, IPOTEK tesis ettirmeleri halinde de,
kanaatimizce yukarıda belirttigilT i;~hususlar g~çerli olacaktır.

SONUÇ
Yukanda açıklanan sebeple rle :

1- Belediye ve 11 Özel iclarelerinin, sadece özel mal niteligindeki tesis ve
işletmelerine işletme ve yatırı:ıı kredisi verirken bu kredinin teminatı olarak yine özel
mal niteligindeki gayrimeokuibi üzerinde teminat ipotegi tesis edilmeli ve burada da
Devlet Ihale Kanununun 75, maddesi ile Medeni Kanunun ve Tapu Sicil
Nizamnamesinin ipotenin tesi:;i ile ilgili hükümlerine riayet olunmalıdır. Bu esaslar

i
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dahilinde tesis edilecek teminat ipoteklerinin paraya çevrilmesinde ortaya çıkabilecek
sorunlann hukuki yollardan Banka lehine çözümü mümkün görünmektedir.

2- Belediye ve IIÖZel Idarelerinin, yatınin ve işletme kredisi verilebilecek nitelikteki
işletme ve tesisleri ve bunlara ait gayrimenkuller, kredi açıldıktan sonra ve gelecele'te
kamu hizmetine TAHSIS edilebilecek nitelikte özel mallar iseler, söz konusu kredilerin
baştan hiç açılmaması, böylece teminat ipoteginin paraya' çevrilmesi aşamasındaki
sorunlarla karşılaşılmaması yerinde olacaktır.
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