
TAPU İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

19 Haziran 2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 7327 sayılı Kanun, 1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapmıştı. Bu değişiklikler 
uyarınca emlak vergisi borcu bulunan taşınmazların satışı 
yapılamayacak ve satış için gerekli emlak vergi değeri tapu 
müdürlüğü tarafından elektronik ortamda sorgulanacaktı. Konu 
hakkında daha detaylı bilgi için daha önce kaleme aldığımız 
duyuruya buradan erişebilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de 11 Ekim 2021 tarihinde 
2021/7 sayılı genelgeyi (“Genelge”) yayımlayarak anılan 
değişikliklerin uygulama esaslarını belirledi. Buna göre;

• Belediyeler taşınmazların emlak vergisi değerlerini
elektronik sistem üzerinden tapu müdürlükleriyle paylaşacak.

• Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma ve diğer
özel haller hariç olmak üzere emlak vergisi borcu bulunan
taşınmazların satışı yapılmayacak.

• Yetki alanları dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili
işlemlerde tapu müdürlükleri yetkili tapu müdürlüğünden yetki
isteyecek ve taşınmazın emlak vergisi değeri yetkili tapu
müdürlüğünce elektronik ortamda paylaşılacak. Ancak emlak
vergisi borcu bulunması durumunda satış işlemi için gerekli
yetki talebi reddedilecek.

• Satış işlemleri tapu müdürlüğü tarafından belediyeye
elektronik ortamda bildirilecek ve alıcı tarafından ilgili
belediyeye ayrıca bir emlak vergisi bildirimi yapılmayacak.

• Belediyeler emlak vergisi değeri ve mükelleflerin vergi
borçlarına ilişkin elektronik sistemi 1 Ocak 2023 tarihine kadar
kuracak. Bu tarihe kadar emlak vergisi değerleri tapu
müdürlüğüne satıcı veya alıcılar tarafından bildirilmeye devam
edilecek.

AMENDMENTS TO LAND REGISTRY TRANSACTIONS

The Omnibus Law Amending the Enforcement and Bankruptcy 
Law and Certain Laws No. 7327 that was published in the 
Official Gazette dated 19 June 2021 and numbered 31516 
made certain amendments to the Property Tax Law No. 1319. 
According to these amendments, real properties with an 
outstanding property tax debt may not be subject to sales and 
land registries will now inquire about the property tax value 
from the electronic system. You can find our previous alert here 
for further details on this subject.

The General Directorate of the Land Registry and Cadastre 
issued the circular (“Circular”) numbered 2021/7 on 11 
October 2021, which provides principles for the implementation 
of such amendments. Accordingly:

• Municipalities will share the property tax value of real
properties with directorates of the land registry via the
electronic system.

• Real properties with an outstanding property tax debt may
not be subject to sales save for situations concerning
inheritance, court decisions, compulsory execution,
expropriation, or other exceptional cases.

• Directorates of the land registry that carry out transactions in
relation to real properties that lie outside of their jurisdiction
must request authorization from the competent directorates of
the land registry and the property tax value of such real
properties will be shared by the competent directorates via the
electronic system. However, authorization requests for real
properties with outstanding property tax debt will be rejected.

• Directorates of the land registry will notify the municipalities
of any sales transactions that take place while buyers will
refrain from making any further property tax notifications to the
relevant municipality.

• The municipalities must install the electronic system for
property tax values and outstanding tax debt before 1 January
2023. Notifications will continue to be made to the directorates
of the land registry by sellers and buyers until such date.

https://herguner.av.tr/wp-content/uploads/2021/07/69.pdf
https://herguner.av.tr/wp-content/uploads/2021/07/69.pdf
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