KAMULA,TIRMA KANUNU
Kanun Numaras
: 2942
Kabul Tarihi
: 4/11/1983
Yay mland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say : 18215
2942 Say l Kamula t rma Kanunu’nda çe itli de i iklikler yapan 4650 Say l Kanun 5 May s
2001 tarihli ve 24393 say l Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.
Yasay Kullan c ya Önemli NOT :
- Parantez içinde üstü çizili metinler 4650 say l yasa ile yürürlükten kald r lan hükümlerdir.
- Yasa maddesi içinde koyu yaz lan metinler 4650 say l yasa ile yap lan eklere ili kin hükümlerdir.
B9R9NC9 KISIM
Genel Hükümler
B9R9NC9 BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tan mlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bu Kanun; kamu yarar n n gerektirdi i hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelki ilerinin
mülkiyetinde bulunan ta nmaz mallar n, Devlet ve kamu tüzelki ilerince kamula t r lmas nda
yap lacak i lemleri, kamula t rma bedelinin hesaplanmas n , ta nmaz mal n ve irtifak hakk n n idare
ad na tescilini, kullan lmayan ta nmaz mal n geri al nmas n , idareler aras nda ta nmaz mallar n
devir i lemlerini, kar l kl hak ve yükümlülükler ile bunlara dayal uyu mazl klar n çözüm usul ve
yöntemlerini düzenler.
Özel kanunlar na dayan larak gerçek ve özel hukuk tüzelki ileri ad na yap lacak kamula t rmalarda
da, bu Kanun hükümleri uygulan r.
Tan mlar
Madde 2 - Bu Kanunun uygulanmas nda;
a) )dare: Yarar na kamula t rma hak ve yetkisi tan nan kamu tüzelki ilerini, kamu kurum ve
kurulu lar n , gerçek ve özel hukuk tüzelki ilerini,
b) Ta nmaz mal veya kayna n bulundu u yer: Ta nmaz mal n tapuda kay tl oldu u, de ilse tapu
siciline kay tl olmas gereken il veya ilçeyi,
ifade eder.
9K9NC9 BÖLÜM
Kamula t rman n Olu turulmas
Kamula t rma artlar
Madde 3 (4650/Md.1) - )dareler, kanunlarla yapmak yükümlülü ünde bulunduklar kamu
hizmetlerinin veya te ebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan ta nmaz mallar , kaynaklar ve
irtifak haklar n ; bedellerini nakden ve pe in olarak veya a a da belirtilen hallerde e it taksitlerle
ödemek suretiyle kamula t rma yapabilirler.
Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin
gerçekle tirilmesi, yeni ormanlar n yeti tirilmesi, k y lar n korunmas ve turizm amac yla yap lacak
kamula t rmalarda, bir gerçek veya özel hukuk tüzelki isine ödenecek kamula t rma bedelinin o y l
Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktar , nakden ve pe in olarak ödenir. Bu miktar, kamula t rma
bedelinin alt da birinden az olamaz. Bu miktar n üstünde olan kamula t rma bedelleri, pe in ödeme
miktar ndan az olmamak ve en fazla be y l içinde faiziyle birlikte ödenmek üzere e it taksitlere
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ba lan r. Taksitlere, pe in ödeme gününü takip eden günden itibaren, Devlet borçlar için öngörülen
en yüksek faiz haddi uygulan r.
Kamula t r lan topraktan, o topra
halde pe in ödenir.

do rudan do ruya i leten küçük çiftçiye ait olanlar n bedeli, her

9darelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamula t rma i lemlerine ba lan lamaz (4650/Md.1).
9rtifak hakk kurulmas
Madde 4 - Ta nmaz mal n mülkiyetinin kamula t r lmas yerine, amaç için yeterli oldu u takdirde
ta nmaz mal n belirli kesimi, yüksekli i, derinli i veya kaynak üzerinde kamula t rma yoluyla irtifak
hakk kurulabilir.
Kamu yarar karar verecek merciler
Madde 5 - Kamu yarar karar verecek merciler unlard r:
a) Kamu idareleri ve kamu tüzelki ileri;
1. 3 üncü maddenin ikinci f kras nda say lan amaçlarla yap lacak kamula t rmalarda ilgili bakanl k,
2. Köy yarar na kamula t rmalarda köy ihtiyar kurulu,
3. Belediye yarar na kamula t rmalarda belediye encümeni,
4. )l özel idaresi yarar na kamula t rmalarda il daimi encümeni,
5. Devlet yarar na kamula t rmalarda il idare kurulu,
6. Yüksekö retim Kurulu yarar na kamula t rmalarda Yüksekö retim Kurulu,
7. Üniversite, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
yarar na kamula t rmalarda yönetim kurullar ,
8. Ayn ilçe s n rlar içinde birden çok köy ve belediye yarar na kamula t rmalarda ilçe idare kurulu,
9. Bir il s n rlar içindeki birden çok ilçeye ba l köyler ve belediyeler yarar na kamula t rmalarda il
idare kurulu,
10. Ayr illere ba l birden çok kamu tüzelki ileri yarar na kamula t rmalarda Bakanlar Kurulu,
11. Birden çok il s n rlar içindeki Devlet yarar na kamula t rmalarda Bakanlar Kurulu.
b) Kamu kurumlar yarar na kamula t rmalarda yönetim kurulu veya idare meclisi, bunlar n
olmamas halinde yetkili idare organlar ,
c) Gerçek ki iler yarar na kamula t rmalarda bu ki ilerin, özel hukuk tüzelki ileri yarar na
kamula t rmalarda ise; yönetim kurullar veya idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim organlar n n
ba vurular üzerine gördükleri hizmet bak m ndan denetimine ba l olduklar köy, belediye, özel
idare veya bakanl k.
Onay Mercii
Madde 6 - Kamu yarar karar ;
a) Köy ihtiyar kurullar ve belediye encümenleri kararlar , ilçelerde kaymakam n, il merkezlerinde
valinin,
b) )lçe idare kurullar , il daimi encümenleri ve il idare kurullar kararlar , valinin,
c) Üniversite yönetim kurulu kararlar , rektörün,
d) Yüksekö retim Kurulu kararlar , Kurul ba kan n n,
e) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararlar , genel müdürün,
f) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararlar , Yüksek Kurum
Ba kan n n,
g) Kamu kurumlar yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare organlar kararlar ,
denetimine ba l olduklar bakan n,
h) Gerçek ki iler veya özel hukuk tüzelki ileri yarar na; köy, belediye veya özel idarece verilen
kararlar, valinin,
onay ile tamamlan r.
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Bakanl klar veya Bakanlar Kurulu taraf ndan verilen kamu yarar kararlar n n ayr ca onaylanmas
gerekmez.
Onayl imar plan na veya ilgili bakanl klarca onayl özel plan ve projesine göre yap lacak hizmetler
için ayr ca kamu yarar karar al nmas na ve onaylanmas na gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili icra
organ nca kamula t rma i lemine ba lan ld n gösteren bir karar al n r.
Kamula t rmada önce yap lacak i lemler ve idari erh
Madde 7 (4650/Md.2) - Kamula t rmay yapacak idare, kamula t rma veya kamula t rma yolu ile
üzerinde irtifak hakk kurulacak ta nmaz mallar n veya kaynaklar n s n r n , yüzölçümünü ve cinsini
gösterir ölçekli plan n yapar veya yapt r r; kamula t r lan ta nmaz mal n sahiplerini, tapu kayd
yoksa zilyetlerini ve bunlar n adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kay tlar üzerinden veya ayr ca haricen
yapt raca ara t rma ile belgelere ba lamak suretiyle tespit ettirir.
)lgili vergi dairesi idarenin iste i üzerine ta nmaz mal ve kaynaklar n vergi beyan ve de erlerini,
vergi beyan bulunmad hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek de eri en geç 1 ay içerisinde
verir.
)dare kamula t rma karar verdikten sonra kamula t rman n tapu siciline erh verilmesini
kamula t rmaya konu ta nmaz mal n kay tl bulundu u tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden
itibaren malik de i ti i takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek
de i iklikleri tapu idaresi kamula t rmay yapan idareye bildirmek zorundad r. ( erh tarihinden
itibaren iki y l içerisinde 13 üncü maddeye göre tebligata ba lan lmam ise bu erh sicilden silinir).
9dare taraf ndan, erh tarihinden itibaren 6 ay içinde 10 uncu maddeye göre kamula t rma
bedelinin tespitiyle idare ad na tescili iste inde bulunuldu una dair mahkemeden al nacak
belge tapu idaresine ibraz edilmedi i takdirde, bu erh tapu idaresince resen sicilden silinir
(4650/Md.2).
Sat n alma usulü
Madde 8 (4650/Md.3) – (Kamula t rmay yapacak idare, kamula t rma karar n n al nmas ndan
sonra kamula t rma i leminin her safhas nda kendi ihale komisyonu, yoksa bu amaçla kuraca
komisyon marifetiyle tespit ettirece i bedel üzerinden mal sahibi ile anla arak ta nmaz mal , kayna
veya bunlar üzerindeki irtifak haklar n sat n alabilir.
Bu suretle sat n al nan ta nmaz mal, kaynak veya irtifak hakk , sahibinden kamula t rma yolu ile
al nm say l r. Ancak, kamula t rmaya ve bedeline itiraz davalar aç lamaz).
9darelerin, bu Kanuna göre, tapuda kay tl olan ta nmaz mallar hakk nda yapaca
kamula t rmalarda sat n alma usulünü öncelikle uygulamalar esast r.
Kamula t rma karar n n al nmas ndan sonra kamula t rmay yapacak idare, bu Kanunun 11
inci maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman ki i, kurum veya kurulu lardan da
rapor alarak, gerekti inde Sanayi ve Ticaret Odalar ndan ve mahalli emlak al m sat m
bürolar ndan alaca bilgilerden de faydalanarak ta nmaz mal n tahmini bedelini tespit etmek
üzere kendi bünyesi içinde en az üç ki iden te ekkül eden bir veya birden fazla k ymet takdir
komisyonunu görevlendirir.
Ayr ca idare, tahmin edilen bedel üzerinden pazarl kla sat n alma ve trampa i lemlerini
yürütmek ve sonuçland rmak üzere kendi bünyesi içinden en az 3 ki iden te ekkül eden bir
veya birden fazla uzla ma komisyonunu görevlendirir.
9dare, k ymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin,
kamula t r lmas kararla t r lan ta nmaz mal, kaynak veya bunlar n üzerindeki irtifak
haklar n n bedelinin pe in veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci f kras na göre yap l yor
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ise, bu f kradaki usullere göre taksitle ödenmesi suretiyle ve pazarl kla sat n almak veya
idareye ait bir ba ka ta nmaz malla trampa yoluyla devralmak istedi ini resmi taahhütlü bir
yaz yla malike bildirir.
Malik veya yetkili temsilcisi taraf ndan, bu yaz n n tebli tarihinden itibaren 15 gün içinde,
kamula t rmaya konu ta nmaz mal pazarl kla ve anla arak satmak veya trampa iste i ile
birlikte idareye ba vurulmas halinde; komisyonca tayin edilen tarihte pazarl k görü meleri
yap l r, tespit edilen tahmini de eri geçmemek üzere bedelde veya trampada anla maya
var lmas halinde, yap lan bu anla maya ili kin bir tutanak düzenlenir ve anla ma konusu
ta nmaz mal n tüm hukuki ve fiili vas flar ile kamula t rma bedelini içeren tutanak malik
veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri taraf ndan imzalan r.
9darece, anla ma tutana n n tanzim tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde, tutanakta
belirtilen bedel ödenmeye haz r hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine
yaz yla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare ad na tapuda fera vermesi istenilir. Malik
veya yetkili temsilcisi taraf ndan idare ad na tapuda fera verilmesi halinde, kamula t rma
bedeli kendilerine ödenir.
Bu madde uyar nca sat n al nan veya trampa edilen ta nmaz mal, kaynak veya irtifak hakk ,
sahibinden kamula t rma yolu ile al nm say l r ve bu ekilde yap lan kamula t rmaya veya
bedeline kar itiraz davalar aç lamaz.
Anla ma olmamas veya fera verilmemesi halinde bu Kanunun 10 uncu maddesine göre i lem
yap l r.
Kadastro görmemi yerlerde tespit i lemi
Madde 9 - )dare, tapulama veya kadastrosu yap lmam yerlerin durumunun tespiti için mahallin
mülki amirine müracaatla, kamula t rma yap lacak yerde iki as l ve iki yedek olmak üzere dört
bilirki inin seçilmesini ister. Mülki amir idarenin bu istemi üzerine sekiz gün içerisinde bilirki ilerin
seçilmesini ve sulh hukuk mahkemesinde yeminlerinin yapt r larak isimlerinin kamula t rmay
yapacak idareye bildirilmesini sa lar.
Tespit s ras nda muhtar veya vekili, ihtiyar kurulundan iki üye ve iki bilirki i birlikte görev yaparlar.
Bu tespitte görev yapan muhtar veya vekili, ihtiyar kurulu üyeleri ile bilirki ilere çal t klar günler
için 29 uncu maddeye göre ödeme yap l r.
9K9NC9 KISIM
(Kamula t rma Bedeli, Tebligat, Dava Hakk ve Bilirki iler)
Kamula t rma Bedelinin Mahkemece Tespiti, 9dare Ad na Tescil ve Bedelin Tespiti Esaslar ,
Dava Hakk ve Bilirki iler (4650/Md.4)
B9R9NC9 BÖLÜM
(Kamula t rma Bedelinin Tespiti)
Kamula t rma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve 9dare Ad na Tescil, Bedelin Tespiti Esaslar
(4650/Md.4)
(K ymet takdiri komisyonlar )
Kamula t rma bedelinin mahkemece tespiti ve ta nmaz mal n idare ad na tescili
Madde 10 (4650/Md.5)- Kamula t rman n sat n alma usulü ile yap lamamas halinde idare, 7
inci maddeye göre toplad bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyar nca yapt rm oldu u bedel
tespiti ve bu husustaki di er bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek ta nmaz mal n
bulundu u yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve ta nmaz mal n kamula t rma
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bedelinin tespitiyle, bu bedelin, pe in veya kamula t rma 3 üncü maddenin ikinci f kras na göre
yap lm ise taksitle ödenmesi kar l nda, idare ad na tesciline karar verilmesini ister.
Mahkeme, idarenin ba vuru tarihinden itibaren en geç 30 gün sonras için belirledi i duru ma
gününü, dava dilekçesi ve idare taraf ndan verilen belgelerin birer örne i de eklenerek
ta nmaz mal n malikine me ruhatl davetiye ile veya idarece yap lan ara t rmalar sonucunda
adresleri bulunamayanlara, 11.2.1959 tarihli ve 7201 say l Tebligat Kanununun 28 inci
maddesi gere ince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duru maya kat lmaya ça r r.
Duru ma günü idareye de tebli olunur.
Mahkemece malike do rudan ç kar lacak me ruhatl (aç klamal ) davetiyede veya ilan yolu ile
yap lacak tebligatta;
a) Kamula t r lacak ta nmaz mal n tapuda kay tl bulundu u yer, mevkii, pafta, ada, parsel
numaras , vasf , yüzölçümü,
b) Malik veya maliklerin ad ve soyadlar ,
c) Kamula t rmay yapan idarenin ad ,
d) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren
kamula t rma i lemine idari yarg da iptal veya adli yarg da maddi hatalara kar düzeltim
davas açabilecekleri,
e) Aç lacak davalarda husumetin kime yöneltilece i,
f) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamula t rma i lemine kar idari yarg da iptal
davas açanlar n, dava açt klar n ve yürütmenin durdurulmas karar ald klar n
belgelendirmedikleri takdirde, kamula t rma i leminin kesinle ece i ve mahkemece tespit
edilen kamula t rma bedeli üzerinden ta nmaz mal n kamula t rma yapan idare ad na
tescil edilece i,
g) Mahkemece tespit edilen kamula t rma bedelinin hak sahibi ad na hangi bankaya
yat r laca ,
h) Konuya ve ta nmaz mal n de erine ili kin tüm savunma ve delilleri, tebli tarihinden
itibaren 10 gün içinde mahkemeye yaz l olarak bildirmeleri gerekti i,
belirtilir.
Mahkemece, kamula t r lacak ta nmaz mal n bulundu u yerde mahalli gazete ç k yor ise, bu
mahalli gazetelerden birisinde ve Türkiye genelinde yay mlanan gazetelerin birisinde
kamula t rman n ve belgelerin özeti en az 1 defa yay mlan r.
Mahkemece belirlenen günde yap lacak duru mada hakim, ta nmaz mal n bedeli konusunda
taraflar anla maya davet eder. Taraflar n bedelde anla mas halinde hakim, taraflarca
anla lan bu bedeli kamula t rma bedeli olarak kabul eder ve sekizinci f kran n ikinci ve
devam cümleleri uyar nca i lem yapar.
Mahkemece yap lan duru mada taraflar n bedelde anla amamalar halinde hakim, en geç 10
gün içinde ke if ve 30 gün sonras için de duru ma günü tayin ederek, 15 inci maddede say lan
bilirki iler marifetiyle ve tüm ilgililerin huzurunda ta nmaz mal n de erini tespit için
mahallinde ke if yapar. Yap lacak ke ifte, ta nmaz mal n bulundu u yerin ba l oldu u köy
veya mahalle muhtar n n da haz r bulunmas amac yla, muhtara da davetiye ç kart l r ve
ke ifte haz r bulunmas temin edilerek, muhtar n beyan da al n r.
Bilirki iler, taraflar ve di er ilgililerin beyan n da dikkate alarak, 11 inci maddedeki esaslar
do rultusunda ta nmaz mal n de erini belirten raporlar n 15 gün içinde mahkemeye verirler.
Mahkeme bu raporu, duru ma günü beklenmeksizin taraflara tebli eder. Yap lacak
duru maya hakim, taraflar veya vekillerini ve bilirki ileri ça r r. Bu duru mada taraflar n
bilirki i raporlar na varsa itirazlar dinlenir ve bilirki ilerin bu itirazlara kar beyanlar al n r.
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Taraflar n bedelde anla amamalar halinde gerekti inde hakim taraf ndan 15 gün içinde
sonuçland r lmak üzere yeni bir bilirki i kurulu tayin edilir ve hakim, taraflar n ve
bilirki ilerin rapor veya raporlar ile beyanlar ndan yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun
bir kamula t rma bedeli tespit eder. Mahkemece tespit edilen bu bedel, ta nmaz mal, kaynak
veya irtifak hakk n n kamula t r lma bedelidir. Taraflar n anla t
veya taraflar n
anla amamas halinde hakim taraf ndan kamula t rma bedeli olarak tespit edilen miktar n,
pe in ve nakit olarak veya kamula t rma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci f kras na göre
yap lm ise, ilk taksitin yine pe in ve nakit olarak hak sahibi ad na, hak sahibi tespit
edilememi ise ileride ortaya ç kacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre
mahkemece yap lacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yat r lmas ve yat r ld na dair
makbuzun ibraz edilmesi için idareye 15 gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya
mahsus olmak üzere mahkemece uzat labilir. 9darece, kamula t rma bedelinin hak sahibi ad na
yat r ld na veya hak sahibinin tespit edilemedi i durumlarda, ileride ortaya ç kacak hak
sahibine verilmek üzere bloke edildi ine dair makbuzun ibraz halinde mahkemece, ta nmaz
mal n idare ad na tesciline ve kamula t rma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir ve
bu karar, tapu dairesine ve paran n yat r ld
bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup
taraflar n bedele ili kin temyiz haklar sakl d r.
Bu maddede öngörülen i lemler, mahkemenin davetine uymayanlar oldu u takdirde ilgilinin
yoklu unda yap l r.
Hak sahibinin tespit edilemedi i durumlarda mahkemece, kamula t rma bedelinin üçer ayl k
vadeli hesaba dönü türülerek nemaland r lmas amac yla gerekli tedbirler al n r.
Kamula t r lmas yap lan ta nmaz mal, tahsis edildi i kamu hizmeti itibariyle sicile kayd
gerekmeyen bir niteli e dönü mü ise, istek halinde mahkemece sicil kayd n n terkinine karar
verilir.
Bu tescil ve terkin i lemi s ras nda mal sahiplerinin bu ta nmaz mal nedeniyle vergi ili kisi
aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine bildirir.
14 üncü maddede belirtilen süre içinde, kamula t rma i lemine kar hak sahipleri taraf ndan
idari yarg da iptal davas aç lmas ve idari yarg mahkemelerince de yürütmenin durdurulmas
karar verilmesi halinde mahkemece, idari yarg da aç lan dava bekletici mesele kabul edilerek
bunun sonucuna göre i lem yap l r.
Kamula t rma i lemine kar idari yarg da iptal veya maddi hatalara kar adli mahkemelerde
aç lacak düzeltim davalar nda hangi idareye husumet yöneltilece inin davetiye ve ilanda aç kça
belirtilmemi veya yanl gösterilmi olmas nedeniyle davada husumet yanl yöneltilmi ise,
gerçek hasma tebligat yap lmak suretiyle davaya devam olunur.
(K ymet Takdiri Esaslar )
Kamula t rma bedelinin tespiti esaslar
Madde 11 (4650/Md.6) - 15 inci madde uyar nca olu turulacak bilirki i kurulu,
kamula t r lacak ta nmaz mal veya kayna n bulundu u yere mahkeme heyeti ile birlikte
giderek, haz r bulunan ilgilileri de dinledikten sonra ta nmaz mal
veya kayna n;
a) Cins ve nevini,
b) Yüzölçümünü,
c) K ymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlar n ve her unsurun ayr ayr de erini,
d) Varsa vergi beyan n ,
e) Kamula t rma tarihindeki resmi makamlarca yap lm k ymet takdirlerini,
f) Arazilerde, ta nmaz mal veya kayna n kamula t rma tarihindeki mevkii ve artlar na göre
ve oldu u gibi kullan lmas halinde getirece i net gelirini,
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g) Arsalarda, kamula t rma gününden önceki özel amac olmayan emsal sat lara göre sat
de erini,
h) Yap larda, kamula t rma tarihindeki resmi birim fiyatlar ve yap maliyet hesaplar n ve
y pranma pay n ,
i) Bedelin tespitinde etkili olacak di er objektif ölçüleri,
Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurlar n cevaplar n ayr ayr belirtmek
suretiyle ve ilgililerin beyan n da dikkate alarak gerekçeli bir de erlendirme raporuna dayal
olarak ta nmaz mal n de erini tespit ederler.
Ta nmaz mal n de erinin tespitinde, kamula t rmay gerektiren imar ve hizmet te ebbüsünün
sebep olaca de er art lar ile ilerisi için dü ünülen kullanma ekillerine göre getirece i kar
dikkate al nmaz.
Kamula t rma yoluyla irtifak hakk tesisinde, bu kamula t rma sebebiyle ta nmaz mal veya
kaynakta meydana gelecek k ymet dü üklü ü gerekçeleriyle belirtilir. Bu k ymet dü üklü ü
kamula t rma bedelidir.
K smen kamula t rma
Madde 12 - K smen kamula t r lan ta nmaz mal n de eri;
a) Kamula t r lmayan k sm n de erinde, kamula t rma sebebiyle bir de i iklik olmad takdirde, o
mal n 11 inci maddede belirtilen esaslara göre takdir edilen bedelinden kamula t r lan k sma
dü en miktar d r.
b) Kamula t rma d nda kalan k sm n k ymetinde, kamula t rma nedeniyle eksilme meydana geldi i
takdirde; bu eksilen de er miktar tespit edilerek, kamula t r lan k sm n (a) bendinde belirtilen
esaslar dairesinde tayin olunan kamula t rma bedeline eksilen de erin eklenmesiyle bulunan
miktard r.
c) Kamula t rma d nda kalan k sm n bedelinde kamula t rma nedeniyle art meydana geldi i
takdirde ise, art miktar tespit edilerek, kamula t r lan k sm n (a) bendinde belirtilen esaslar
dairesinde tayin edilen bedelinden artan de erin ç kar lmas yla bulunan miktard r.
9u kadar ki, (c) bendi gere ince yap lacak indirme, kamula t rma bedelinin yüzde ellisinden fazla
olamaz.
(b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bedelin dü ü ve art miktarlar , 11 inci maddede belirtilen esaslara
göre bedel takdiri suretiyle tespit olunur.
Kamula t rma d nda kalan k s m, imar mevzuat na göre yararlanmaya elveri li oldu u
takdirde;kesilen bina, ihata duvar , kanalizasyon, su, elektrik, havagaz kanallar , makine gibi
tesislerden mal sahiplerine kalacak olanlar n n eski nitelikleri dairesinde kullan labilecek duruma
getirilebilmeleri için gereken gider ve bedel, belirlenerek kamula t rma bedeline ilave olunur. Bu
masraf ve bedeller (b) bendinde yaz l k ymet dü üklü ü miktar n n belirlenmesinde göz önünde
tutulmaz.
Bir k sm kamula t r lan ta nmaz maldan artan k sm yararlanmaya elveri li bir durumda de il ise,
kamula t rma i lemine kar idari yarg da dava aç lmayan hallerde mal sahibinin en geç kamula t rma
karar n n tebli inden itibaren 30 gün içinde yaz l ba vurusu üzerine, bu k sm n da kamula t r lmas
zorunludur.
Baraj in as için yap lan kamula t rmalar sonunda kamula t rma sahas na mücavir ta nmaz mallar,
çevrenin sosyal, ekonomik veya yerle me düzeninin bozulmas , ekonomik veya sosyal yönden
yararlan lmas n n mümkün olmamas hallerinde, sahiplerinin yaz l ba vurusu üzerine
kamula t rmaya tabi tutulur. Bu hususlar düzenleyen yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl nca; )çi leri, Maliye, Bay nd rl k, Tar m ve Orman, Köy ) leri ve Kooperatifler
bakanl klar n n görü ü de al nmak suretiyle haz rlan r. Bu yönetmelik, Kanunun yürürlü e girdi i
tarihten itibaren bir y l içerisinde Bakanlar Kurulu karar yla yürürlü e konulur ve Resmi Gazete'de
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yay mlan r. Bu suretle kamula t r lan mücavir ta nmaz mallar hakk nda 22 ve 23 üncü maddeler
hükmü uygulanmaz. )dare, bu ta nmaz mallar üzerinde imar mevzuat hükümlerini de göz önünde
tutarak diledi i gibi tasarrufta bulunabilir ve gerekti inde Hazineye bedelsiz olarak devredebilir.
K smen kamula t r lan payl mülkiyete konu ta nmaz mal, evvelce payda lar aras nda fiilen
bölünerek bir veya birkaç payda n tasarruf ve yararlanmas na b rak lm ve yap lan k smi
kamula t rma bu yerin tamam n veya bir k sm n kaps yor ise, bu durumda kamula t rmaya ili kin
i lemler sadece bu payda veya payda lar hakk nda yürütülerek kamula t rma bedeli paylar oran nda
kendilerine ödenir. Pay veya payda lar n sadece bu k s m için dava haklar vard r. Ta nmaz mal n
kamula t r lmayan k sm üzerinde haklar kalmaz ve adlar payda lar aras ndan ç kar l r.
Kamula t r lan bu yerler tapu sicilinde idare ad na tescil olunur.
Bu maddenin uygulanmas ndan do acak anla mazl klar adli yarg da çözümlenir.
9K9NC9 BÖLÜM
(Tebli * lemleri, Dava Hakk ve Bilirki iler)
Dava Hakk ve Bilirki iler
Madde 13 - (4650/Md.21.’e dayan larak kald r lm t r).
Dava hakk
Madde 14 (4650/Md.7) - Kamula t rmaya konu ta nmaz mal n maliki taraf ndan 10 uncu
madde gere ince mahkemece yap lan tebligat gününden, kendilerine tebligat yap lamayanlara
tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yap lan ilan tarihinden itibaren 30 gün
içinde, kamula t rma i lemine kar idari yarg da iptal ve maddi hatalara kar da adli yarg da
düzeltim davas aç labilir.
9dari yarg da aç lan davalar öncelikle görülür. 9 tirak halinde veya mü terek mülkiyette,
payda lar n tek ba na dava haklar vard r.
9dare, kamula t rma belgelerinin mahkemeye verildi i günden itibaren 30 gün içinde maddi
hatalara kar adli yarg da düzeltim davas açabilir. 9dare taraf ndan, bu Kanun hükümlerine
göre tespit olunan malike ve zilyede kar aç lan davalar n görülmesi s ras nda, ta nmaz mal n
gerçek malikinin ba ka bir ah s oldu u anla ld takdirde, davaya bu gerçek malik, tapu
malikinin daha önce öldü ü sabit olursa mirasç lar da dahil edilmek suretiyle devam olunur.
Aç lan davalar n sonuçlar dava açmayanlar etkilemez.
Bilirki iler
Madde 15 (4650/Md.8) - Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli ine ba l ihtisas odalar n n
her biri taraf ndan, üyelerinin oturduklar yeri göz önünde bulundurarak her il için 15 ila 25,
ayr ca il merkezleri için il, ilçeler için ilçe idare kurullar nca bu bölgelerde oturan ve mühendis
veya mimar olan ta nmaz mal sahipleri aras ndan 15 bilirki i her y l Ocak ay n n ilk
haftas nda seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler valiliklere verilir. Bilirki i olarak görev
yapacaklar n nitelikleri ve çal ma esaslar , Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli inin
görü ü al nmak suretiyle Maliye Bakanl
ile Bay nd rl k ve 9skan Bakanl n n birlikte
haz rlayacaklar bir yönetmelikle belirlenir.
Valilikçe onanan listelerden, odalar taraf ndan seçilenler il merkezi ve ilçelerdeki asliye hukuk
mahkemelerine, idare kurullar taraf ndan seçilenler de seçildikleri yerin asliye hukuk
mahkemelerine bildirilir.
Süresi bitenler tekrar seçilebilir.
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Bilirki i kurulu; kamula t rmaya konu olan yerin cins ve niteli ine göre, üçü odalar listesinden,
ikisi de idare kurulu listesinden seçilmek suretiyle 5 ki iden olu ur.
Kamula t r lan ta nmaz mal n üstün niteli i göz önüne al narak, bilirki ilerden üçü ayn
uzmanl k kolundan seçilebilir.
Kamula t rmay yapan idarede görevli olanlar, kamula t r lan ta nmaz mal n sahipleri ve
bunlar n usul ve füruu, kar -koca, üçüncü derece dahil, kan ve s hri h s mlar ve mal sahipleri
ile menfaat ortakl olanlar bilirki i seçilemezler.
9htisas odalar n n liste veremedi i veya verilen listelerden fiili ve hukuki sebeplerle bilirki i
seçiminin imkans z oldu u il ve ilçelerde, kamula t r lan ta nmaz mal n cins ve özelli ine göre,
Bay nd rl k ve 9skan, Tar m ve Köy 9 leri ve Orman Bakanl klar n n ta ra birimleri ile di er
resmi daire ve kurumlardan al nacak fen adamlar ile bilirki i kurulu tamamlan r.
Bunlar n da bulunmad veya fiili veya hukuki sebeplerle bilirki i seçimlerine imkan olmad
takdirde, kom u illerin oda listelerinden, yoksa bu f krada belirtilen resmi daire ve
kurumlardan al nacak fen adamlar ile kurul tamamlan r.
Mahkemelere gönderilen listelerde yaz l olanlar ve yukar daki f krada gösterilen kimseler
aras ndan taraflar bilirki i seçmekte anla amad klar takdirde bilirki iler hakim taraf ndan
resen seçilir.
Hakim, bilirki ilere yemin ettirir.
Bilirki i kurulu, ta nmaz mal n de erini 11 ve 12 inci maddeler hükümlerine göre tayin ve
takdir ederek, gerekçeli raporunu 15 gün içinde mahkemeye verir.
Bilirki ilerce yap lan de er tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildi i gün esas tutulur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
(Acele El koyma, Tescil * lemleri ve Ayn n Çeki meli Olmas )
Ayn n 9htilafl Bulunmas , Tescil ve Tapuda Kay tl Olmayan Ta nmaz Mal n Kamula t rma
Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Zilyedin Haklar (4650/Md.9)
B9R9NC9 BÖLÜM
Madde 16 - (4650/Md.21’e dayan larak kald r lm t r )- Acele i lerde el koyma ve tescil
9K9NC9 BÖLÜM
(Tescil ve Ayn n Çeki meli Olmas )
Ayn n 9htilafl Olmas ve Tescil (4650/Md.9)
Madde 17 – (4650/Md.21’e dayan larak kald r lm t r ) (Tapulu ta nmaz mallarda tescil)
Ayn n ihtilafl (çeki meli) bulunmas
Madde 18 (4650/Md.10) – 9dare, kamula t r lmas kararla t r lan ta nmaz mal n mülkiyeti
üzerinde ihtilaf olup olmad n , ta nmaz mal n bulundu u yerdeki tapu idaresi, kadastro
müdürlü ü ve hukuk mahkemelerinden sorarak ve mahallinde ara t rma yaparak tespit eder.
Yap lan ara t rmalar sonucunda, ta nmaz mal n tapuda kay tl olmakla birlikte mahkemede
mülkiyeti üzerinde ihtilaf oldu u veya kadastrosu yap lmas na ra men kadastro mahkemesinde
daval oldu unun tespit edilmesi halinde idarece, 10 uncu madde uyar nca haz rlanan
belgelerin tamam , ta nmaz mal n bulundu u yer asliye hukuk mahkemesine verilerek,
ta nmaz mal n kamula t rma bedelinin tespitiyle, bu bedelin mülkiyet ihtilaf yla ilgili
uyu mazl n sonucunda belli olacak hak sahibine pe in veya kamula t rma 3 üncü maddenin
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ikinci f kras na göre yap lm ise taksitle ödenmesi kar l nda idare ad na tesciline karar
verilmesi istenir.
Mahkemece, ta nmaz mal hakk ndaki mülkiyet ihtilaf ile ilgili davan n tüm taraflar na, 10
uncu madde uyar nca tebligatlar n ve ilanlar n yap lmas , ta nmaz n kamula t rma bedelinin
yine bu maddedeki usule göre tespit edilmesi ve bu bedelin mülkiyet ihtilaf yla ilgili davan n
sonucunda belli olacak hak sahibine ödenmek üzere idarece mahkemenin belirtti i bankaya 10
uncu madde uyar nca ve üçer ayl k vadeli hesaba yat r lmas ndan sonra, bu bedelin ileride belli
olacak hak sahibine ödenmesine ve ta nmaz mal n idare ad na tesciline karar verilir ve bu
karar tapu dairesine ve paran n yat r ld bankaya bildirilir. 3 üncü maddenin 2 inci f kras na
göre yap lan kamula t rmalarda mahkemece belirlenecek kamula t rma bedelinin ilk ve takip
eden taksitleri de mahkemenin belirledi i bankadaki üçer ayl k vadeli hesaplara yat r l r.
Mülkiyet ihtilaf ile ilgili davan n sonucunda, hak sahibi oldu una mahkemece karar verilen
ki inin müracaat üzerine kamula t rma bedelini tespit eden mahkemenin, paran n bu hak
sahibine ödenmesi için bankaya yazaca talimat üzerine para hak sahibine ödenir.
Bu maddede öngörülen i lemler, mahkemenin davetine uymayanlar oldu u takdirde ilgilinin
yoklu unda yap l r.
Kamula t r lmas yap lan ta nmaz mal tahsis edildi i kamu hizmeti itibariyle sicile kayd
gerekmeyen bir niteli e dönü mü ise, istek halinde mahkemece sicil kayd n n terkinine karar
verilir.
Bu tescil ve terkin i lemi s ras nda mal sahiplerinin bu ta nmaz mal nedeniyle vergi ili kisi
aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine bildirir.
Mahkemece tespit edilen bu bedel ta nmaz mal, kaynak veya irtifak hakk n n kamula t rma
bedelidir.
14 üncü maddede belirtilen süre içinde, kamula t rma i lemine kar hak sahipleri taraf ndan
idari yarg da iptal davas aç lmas ve idari yarg mahkemelerince de yürütmenin durdurulmas
karar verilmesi halinde mahkemece, idari yarg da aç lan dava bekletici mesele kabul edilerek
bunun sonucuna göre i lem yap l r.
Kamula t rma i lemine kar idari yarg da iptal veya maddi hatalara kar adli mahkemelerde
aç lacak düzeltim davalar nda hangi idareye husumet yöneltilece inin tebligat ve ilan
belgelerinde aç kça belirtilmemi veya yanl gösterilmi olmas nedeniyle davada husumet
yanl yöneltilmi ise, gerçek hasma tebligat yap lmak suretiyle davaya devam olunur.
Madde 19 (4650/Md.11) - 9dare öncelikle, kamula t r lmas kararla t r lan tapuda kay tl
olmayan ta nmaz mal n, 21.6.1987 tarihli ve 3402 say l Kadastro Kanununun 16 nc
maddesinde say lan kamu mallar ndan olup olmad n ilgili yerlerden sormak suretiyle tespit
eder.
9darece yap lan bu ara t rma sonucunda, kamula t r lmas kararla t r lan tapuda kay tl
olmayan ta nmaz mal n, 3402 say l Kadastro Kanununun 16 nc maddesinde say lan kamu
mallar ndan olmad n n, ta nmaz mal n zilyedi mevcut olup da zilyetlikle iktisap iddias nda
bulunuldu unun tespiti halinde, 9 uncu madde gere ince seçilen bilirki iler marifetiyle
mahallinde tahkikat yapar, delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta,
ta nmaz n yüzölçümü, zilyedin kimli i, vergi kayd , zilyetli in ba lang ç tarihi ve süresi,
mülkiyeti kazanma artlar n n gerçekle ip gerçekle medi i belirtilir.
9darece haz rlanan ve 10 uncu madde uyar nca toplan lan belgelerin tamam , ta nmaz mal n
bulundu u yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, ta nmaz mal n kamula t rma bedelinin
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tespitiyle, bu bedelin pe in veya kamula t rma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci f kras na
göre yap lm ise taksitle ödenmesi kar l nda idare ad na tesciline karar verilmesi istenir.
Mahkeme, ta nmaz mal n kamula t rma bedelini 10 uncu maddede belirtilen usulde ve sürede
tespit eder. Mahkeme, idarece verilen bilgi ve belgelerden, zilyedin kamula t rma tarihinde
ta nmaz mal Türk Kanunu Medenisi hükümleri dairesinde ve zilyetlikle iktisap etmi
oldu unu belirtmeye yeterli gördü ü takdirde, kamula t rma bedelinin tespitine ili kin bilirki i
raporunu idareye, bu raporla birlikte idarece verilen di er belgeleri tespit edilen zilyede tebli
eder.
Ayr ca ta nmaz mal n durumu, o yerin en büyük mal memuruna bildirilmekle beraber,
ta nmaz mal n bulundu u yerde ç kan mahalli gazetede ve Türkiye genelinde yay mlanan bir
gazetede en az bir defa ilan edilir.
9landa;
a) Ta nmaz mal n bulundu u yeri, mevkii, s n r , miktar ,
b) Zilyedin kimli i,
c) Kamula t rma bedelinin yat r laca banka,
d) Konuya ve ta nmaz mal n de erine ili kin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden
itibaren 10 gün içinde mahkemeye yaz l olarak bildirmeleri gerekti i,
e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamula t rma
bedelinin zilyede ödenece ine karar verilece i,
belirtilir.
Son ilandan itibaren 30 gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse taraf ndan itiraz edilmedi i
takdirde, mahkemece kamula t rma bedeli olarak tespit edilen miktar n, pe in ve nakit olarak
veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci f kras na göre taksitle kamula t rma yap lm ise,
ilk taksitin yine pe in ve nakit olarak zilyet ad na ilanda belirtilen bankaya yat r lmas ve
yat r ld na dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye 15 gün süre verilir. Gereken hallerde
bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzat labilir. 9dare taraf ndan
kamula t rma bedelinin zilyet ad na yat r ld na dair makbuzun mahkemeye ibraz halinde
mahkemece, ta nmaz mal n idare ad na tesciline ve kamula t rma bedelinin zilyede
ödenmesine karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve paran n yat r ld bankaya bildirilir.
Bu müddet içinde Hazine veya üçüncü ah slar taraf ndan itiraz edilmesi halinde ise,
mahkemece, tespit edilen kamula t rma bedelinin ileride hak sahipli ini ispat edecek ki iye
ödenmek üzere idarece ilanda belirtilen bankada aç lacak 3’er ayl k vadeli hesaba
yat r lmas ndan sonra, ta nmaz mal n idare ad na tesciline karar verilir.
Kamula t rma bedelinin zilyede verilmi olmas , o ta nmaz malda hak iddia edenlerin genel
hükümler dairesinde zilyet aleyhine, bedele istihkak davas açmak hakk n dü ürmez.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kamula t rmada Bo altma, Vazgeçme ve Geri Alma
B9R9NC9 BÖLÜM
Bo altma
Ta nmaz mal n bo alt lmas
Madde 20 (4650/Md.12) – (16, 17 ve 19 uncu maddelere dayan larak) Bu kanun uyar nca lehine
kamula t rma yap lan idare ad na tapu dairesince tescil edilen ta nmaz mal n bo alt lmas idarece
icra memurundan istenir. )cra memuru ta nmaz mal 15 gün içinde bo altmalar n içindekilere tebli
eder. Bu süre içinde ta nmaz mal bo alt lmazsa icraca bo alt l r. )tiraz ve ikayet bo altmay
durdurmaz ve mahkemece ihtiyati tedbir karar verilemez.
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Ta nmaz mal n bo alt lmas sebebiyle mal sahibi ve idare tazminat ile sorumlu tutulamaz.
Ekili arazinin bo alt lmas hasat sonuna b rak l r. Hasat zaman n n beklenmesi mümkün olmad
hallerde kamula t rmay yapan idare, mahkemece takdir edilecek ekin bedelini tazmin etmek art yla,
arazinin bo alt lmas n talep edebilir. Ekin bedeli 11 ve 12 nci maddeler uyar nca yap lan
kamula t rma de erinin tespitinde nazara al nm ise, ta nmaz mal n bo alt lmas için tekrar bu
bedelin tespit ve ödenmesi gerekmez.
9K9NC9 BÖLÜM
Kamula t rmadan Vazgeçme ve Geri Alma
9darenin tek tarafl vazgeçmesi
Madde 21 - )dare kamula t rman n her safhas nda kamu yarar kamula t rma karar veren ve
onaylayan yetkili merciin karar ile kamula t rmadan tek tarafl olarak k smen veya tamamen
vazgeçebilir. 9u kadar ki, dava s ras nda vazgeçme halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve
i in önemi gözetilerek mahkemece maktuen takdir olunacak avukatl k ücreti idareye yükletilir.
Taraflar n anla mas yla vazgeçme ve devir
Madde 22 (4650/Md.13) – (Kamula t rman n ve bedelinin kesinle mesinden sonra ta nmaz mallar n
kamula t rma amac na veya kamu yarar na yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmamas
halinde, keyfiyet 13 üncü madde hükmü uyar nca mal sahibi veya mirasç lar na duyurulur. Bu
duyurma üzerine mal sahibi veya mirasç lar , ald kamula t rma bedelini üç ay içinde ödeyerek
ta nmaz mal n geri alabilir).
Kamula t rman n ve bedelinin kesinle mesinden sonra ta nmaz mallar n kamula t rma
amac na veya kamu yarar na yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmamas halinde,
keyfiyet idarece mal sahibi veya mirasç lar na 7201 say l Tebligat Kanunu hükümlerine göre
duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi veya mirasç lar , ald kamula t rma bedelini 3 ay
içinde ödeyerek ta nmaz mal n geri alabilir.
Ancak, kamula t r lan ta nmaz mala kamula t rmay yapan idare d nda ba ka bir idare,
kamula t rma yoluyla gerçekle tirebilece i bir kamu hizmeti amac yla istekli oldu u takdirde,
yukar daki f kra hükmü uygulanmayarak bu Kanunun 30 uncu veya 1050 say l Muhasebei Umumiye
Kanununun 23 üncü maddesine göre i lem yap l r.
Mal sahibinin geri alma hakk
Madde 23 - Kamula t rma bedelinin kesinle mesi tarihinden itibaren be y l içinde, kamula t rmay
yapan idarece veya 22 inci maddenin ikinci f kras uyar nca devir veya tahsis yap lan idarece;
kamula t rma ve devir amac na uygun hiç bir i lem veya tesisat yap lmaz veya kamu yarar na yönelik
bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek ta nmaz mal oldu u gibi b rak l rsa, mal sahibi veya mirasç lar
kamula t rma bedelini ald klar günden itibaren i leyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek, ta nmaz
mal n geri alabilir.
Do mas ndan itibaren 1 y l içinde kullan lmayan geri alma hakk dü er.
Ayn amac n gerçekle mesi için birden fazla ta nmaz mal birlikte kamula t r ld
takdirde bu
ta nmaz mallar n durumunun bir bütün olu turdu u kabul edilerek yukar daki f kralar buna göre
uygulan r.
Özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayaca na ili kin hükümler sakl d r. 1164 say l Arsa Ofisi
Kanununa dayan larak yap lan kamula t rmalarda ve bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 inci
f kras nda belirtilen hallerde yap lacak kamula t rmalarda bu madde hükmü uygulanmaz.
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BE,9NC9 KISIM
Hasar, Do acak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve Acele Kamula t rma
B9R9NC9 BÖLÜM
Hasar
Kamula t rma bedelinden dü ülebilecek hasar
Madde 24 - 21, 22 ve 23 üncü maddeler uyar nca kamula t r lmas ndan vazgeçilen veya geri al nan
ta nmaz mal üzerindeki bina, sabit tesisler ve ekili dikili eyler y k lm , sökülmü veya harap olmu
ise, ta nmaz mal n geri al nmas nda mal sahibi veya mirasç s , kamula t rma tarihindeki de erine
göre fark n n, ödeyece i kamula t rma bedelinden dü ülmesini isteyebilir.
Bu madde ile 21, 22 ve 23 üncü maddelerin uygulamas ndan do acak anla mazl klar adli yarg da
çözümlenir.
9K9NC9 BÖLÜM
Tebli ile Do acak Haklar ve Borçlar
Haklar n s n rland r lmas ve mülkiyetin idareye geçmesi
Madde 25 (4650/Md.14) – (Haklar n kullan lmas ve borçlar n yerine getirilmesi bak m ndan
kamula t rma i lemi mal sahibi için 13 üncü madde uyar nca yap lan tebligatla, idare için tebligat
ç karmakla ba lar. Mülkiyetin idareye geçmesi, bu Kanundaki özel hükümler d nda kamula t rma
i leminin idari yarg yönünden kesinle mesi ile olur. Dava açabilmek için idarenin tebligat yapmas
veya tebligat ç karmas artt r.
Tebli tarihinden itibaren ta nmaz mal sahibinin kamula t r lmas kararla t r lan ta nmaz malda
yeni in aat veya ekim yapmak veya mevcut in aatta esasl de i iklikler meydana getirmek gibi
kullanma haklar kalkar. Bundan sonra yap lanlar n de eri dikkate al nmaz.).
Haklar n kullan lmas ve borçlar n yerine getirilmesi bak m ndan kamula t rma i lemi, mal
sahibi için 10 uncu madde uyar nca mahkemece yap lan tebligatla ba lar. Mülkiyetin idareye
geçmesi, mahkemece verilen tescil karar ile olur.
Mahkemece verilen tescil karar tarihinden itibaren ta nmaz mal sahibinin, kamula t r lmas
kararla t r lan ta nmaz malda yeni in aat veya ekim yapmak veya mevcut in aatta esasl
de i iklikler meydana getirmek gibi kullanma haklar kalkar. Bundan sonra yap lanlar n
de eri dikkate al nmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Trampa Yolu ve Acele Kamula t rma
Trampa yolu ile kamula t rma
Madde 26 - Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamula t rma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine
tahsis edilmemi olan ta nmaz mallar ndan, bu bedeli k smen veya tamamen kar layacak miktar
verilebilir.
Kamula t rma bedeli yerine verilecek ta nmaz mal n de eri, idarenin ihale komisyonunca yoksa bu
amaçla kuraca bir komisyonca tespit edilir. Ta nmaz mal bedelleri aras ndaki fark taraflarca nakit
olarak kar lan r. Ancak idarenin verece i ta nmaz mal n de eri, kamula t rma bedelinin yüzde yüz
yirmisini a amaz.
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Acele kamula t rma
Madde 27 (4650/Md.15) - 3634 say l (07.06.1939 tarihli) Milli Müdafaa Mükellefiyeti
Kanununun uygulanmas nda yurt savunmas ihtiyac na veya aceleli ine Bakanlar Kurulunca karar
al nacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen ola anüstü durumlarda gerekli olan ta nmaz
mallar n kamula t r lmas nda k ymet takdiri d ndaki i lemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili
idarenin istemi ile mahkemece 7 gün içinde o ta nmaz mal n (11 ve 12 inci) 10 uncu madde esaslar
dairesinde ve 15 inci madde uyar nca seçilecek bilirki ilerce tespit edilecek de eri, idare taraf ndan
mal sahibi ad na (milli bir bankaya) 10 uncu maddeye göre yap lacak davetiye ve ilanda belirtilen
bankaya yat r larak o ta nmaz mala el konulabilir.
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 inci f kras nda belirtilen hallerde yap lacak kamula t rmalarda
yat r lacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir.
ALTINCI KISIM
Bedelsiz Kullanma, Giderlerin Ödenmesi ve 9dareler Aras nda Ta nmaz Mal Devri
B9R9NC9 BÖLÜM
Bedelsiz Kullanma ve Giderler
Bedelsiz kullanma yetkisi
Madde 28 - Milli savunma in aat ve tesisat için gerekli görülen gerçek ve özel hukuk tüzelki ilerinin
mülkiyet ve tasarrufunda veya ruhsatname ile intifalar alt nda bulunmayan kireç, ta ve kum
ocaklar n , hiç bir resim ve ücrete tabi olmadan kullanmaya Milli Savunma Bakanl yetkilidir.
Bay nd rl k, Köy ) leri ve Kooperatifler bakanl klar ile T.C. Devlet Demiryollar ) letmesi Genel
Müdürlü ü, Karayollar Genel Müdürlü ü ve Devlet Su ) leri Genel Müdürlü ü de ayn sebep ve
artlarla, demiryolu hatt n n veya karayolunun veya su tesislerinin her yönündeki, gerçek ve özel
hukuk tüzelki ilerinin mülkiyet ve tasarrufunda veya ruhsatname ile intifalar alt nda bulunmayan
kireç, ta ve kum ocaklar n hiç bir resim ve ücrete tabi olmadan kullanabilirler.
Giderlerin ödenmesi
Madde 29 (4650/Md.16) – (K ymet takdiri komisyon ba kan ve üyelerinin, k ymeti takdir edilen her
ta nmaz mal ba na kamula t rmay yapan idare taraf ndan takdir edilecek ücretleri ile gerçek yol
giderleri, tapu harçlar ve bu Kanunun gerektirdi i di er giderler, idarece ödenir).
10 uncu madde uyar nca mahkeme heyetinin harc rahlar , 15 inci madde uyar nca mahkemece
olu turulan bilirki ilerin ve ke ifte dinlenilen muhtar n mahkemece takdir edilecek ücretleri ile,
tapu harçlar ve bu Kanunun gerektirdi i di er giderler kamula t rmay yapan idarece ödenir.
9K9NC9 BÖLÜM
Kamu Kurumlar ve Tüzelki ileri Aras nda Ta nmaz Mal Devri
Bir idareye ait ta nmaz mal n di er idareye devri
Madde 30 (4650/Md.17) – (Kamu tüzelki ilerinin ve kurumlar n n sahip olduklar ta nmaz mal,
kaynak veya irtifak haklar di er bir kamu tüzelki isi veya kurumu taraf ndan kamula t r lamaz.
Ta nmaz mala; kaynak veya irtifak hakk na ihtiyac olan idare, ödeyece i bedeli de belirterek mal
sahibi idareye yaz l olarak ba vurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altm gün
içinde cevap vermez ise anla mazl k, isteyen idarenin ba vurusu üzerine Dan tay ilgili idari
dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara ba lan r.
Taraflar bedelde anla amad klar takdirde; al c idare, devirde anla ma tarihinden veya Dan tay
karar n n tebli i tarihinden itibaren otuz gün içinde, 10 uncu maddede yaz l k ymet takdiri
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komisyonuna de er takdir ettirir. Taraflar bu komisyon raporuna, kendilerine verili veya tebli
edili tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz ettikleri takdirde, anla mazl k, 29/6/1938 tarih ve
3533 say l Kanun hükümlerine ba l olmaks z n ta nmaz mal n bulundu u yer asliye hukuk
mahkemesince karara ba lan r).
Kamu tüzel ki ilerinin ve kurumlar n n sahip olduklar ta nmaz mal, kaynak veya irtifak
haklar di er bir kamu tüzel ki isi veya kurumu taraf ndan kamula t r lamaz.
Ta nmaz mala, kaynak veya irtifak hakk na ihtiyac olan idare, 8 inci madde uyar nca bedelini
tespit eder. Bu bedel esas al narak ödeyece i bedeli de belirterek mal sahibi idareye yaz l
olarak ba vurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya 60 gün içinde cevap vermez ise
anla mazl k, al c idarenin ba vurusu üzerine Dan tay ilgili idari dairesince incelenerek 2 ay
içinde kesin karara ba lan r.
Taraflar bedelde anla amad klar takdirde; al c idare, devirde anla ma tarihinden veya
Dan tay karar n n tebli i tarihinden itibaren 30 gün içinde, 10 uncu maddede yaz l usule göre
mahkemeye ba vurarak, kamula t rma bedelinin tespitini ister. Bu durumda yap lacak
yarg lamada mahkemece, 29.6.1938 kabul tarihli ve 3533 say l Kanun hükümleri uygulanmaz.
(3533 say l umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin

tamam devlete veya belediye veya hususi idarelere ait daire ve müesseseler aras ndaki ihtilaflar n
tahkim yoluyla halli hakk nda kanun- 16.05.1938 tarihli ve3961 say l RG.)

Mahkemece, 10 uncu maddede öngörülen usule göre kamula t rma bedeli olarak tespit edilen
miktar n, pe in ve nakit olarak mal sahibi idareye verilmek üzere belirleyece i bir bankaya
yat r lmas ve yat r ld na dair makbuzun ibraz edilmesi için al c idareye 15 gün süre verilir.
Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere uzat labilir. Al c idare taraf ndan
kamula t rma bedelinin mal sahibi idare ad na bankaya yat r ld na dair makbuzun ibraz
halinde mahkemece, ta nmaz mal n al c idare ad na tesciline ve kamula t rma bedelinin mal
sahibi idareye ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paran n yat r ld
bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup taraflar n bedele ili kin temyiz haklar sakl d r.
Bu suretle devir al nan ta nmaz mal, kaynak veya irtifak hakk , sahibinden kamula t rma yolu
ile al nm say l r ve devir amac veya devreden idarenin izni d nda ba kaca bir kamusal
amaçla kullan lamaz. Aksi takdirde devreden idare, 23 üncü madde uyar nca ta nmaz mal
geri alabilir. Bu husus tapu kütü ünün beyanlar hanesine erh verilir.
YED9NC9 KISIM
Yasak 9 ler ve Ceza Hükümleri
B9R9NC9 BÖLÜM
Yasak 9 ler
Yasak i ler ve eylemler
Madde 31(4650/Md.18) - A a da yaz l i ler ve eylemler yasakt r:
a) 15 inci madde uyar nca olu turulan bilirki ilerin, kendilerine mahkemece takdir edilen
ücret d nda herhangi bir suretle ç kar sa lamalar .
b) Mahkemece 10 uncu madde uyar nca yap lan tebligat, davet veya ilanen tebli den sonra
ta nmaz mal n ba kas na devir ve fera veya temliki.
c) Dava giderlerinin avukat veya dava vekilleri veya onlar ad na hareket edenler taraf ndan
kabullenilmesi.
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d) Kamula t rma bedelinin tamam n n veya bir k sm n n nakden veya ba ka bir ekilde,
avukat veya dava vekili veya onlar ad na hareket edenler taraf ndan mal sahibine önceden
ödenmesi.
e) Kamula t rma bedelinin tamam n n veya bir k sm n n avukat veya dava vekili veya onlar
ad na hareket edenlere ait olaca n n kararla t r lmas .
f) Yukar da yaz l bentlerde yasaklanan fiillerin avukat veya dava vekillerince bizzat veya
arac ile mal sahibine teklif edilmesi veya bunlara yard mc olunmas .
9K9NC9 BÖLÜM
Görevli Ki ilerin Suçlar ve Ceza Hükümleri
Görevli ki ilerin suçlar
Madde 32 - Bu Kanuna göre görevlendirilenlerden suç i leyenler, Devlet memuru gibi
cezaland r l rlar. 9u kadar ki verilecek cezalar; o suç için muayyen olan cezan n yar s ndan az
olmamak üzere iki kat na kadar art r l r.
Cezalar
Madde 33 (4650/Md.19) – (Fiilleri daha a r cezay gerektiren ayr bir suç te kil etmedi i takdirde,
bu Kanunun 31 inci maddesinin (a), (e), (f) ve (g) bentlerine ayk r hareket edenler, bir y ldan a a
olmamak üzere hapis ve ellibin liradan üçyüzbin liraya kadar a r para cezas yla, (b), (c) ve (d)
bentlerine ayk r hareket edenler, 6 aydan 2i y la kadar hapis ve 10 liradan 100 bin liraya kadar a r
para cezas yla cezaland r l rlar).
Fiilleri daha a r cezay gerektiren ayr bir suç te kil etmedi i takdirde, bu Kanunun 31 inci
maddesinin (a) bendine ayk r hareket edenler 2 y ldan a a olmamak üzere hapis ve 2 milyar
liradan 4 milyar liraya kadar; (d), (e) ve (f) bentlerine ayk r hareket edenler ise, 1 y ldan a a
olmamak üzere hapis ve 500 milyon liradan 1 milyar liraya kadar a r para cezas yla, (b) ve (c)
bentlerine ayk r hareket edenler, 6 aydan 2 y la kadar hapis ve 200 milyon liradan 400 milyon
liraya kadar a r para cezas yla cezaland r l rlar. Bu maddedeki para cezalar her y l 1.3.1926
tarihli ve 765 say l Türk Ceza Kanununun ek 2 inci maddesi hükümleri uyar nca art r l r.
SEK9Z9NC9 KISIM
Çe itli Hükümler
Mal sahibinin sa lad yararlar geri alma hakk
Madde 34 - Mal sahiplerinin 31 inci maddedeki yasaklara ra men avukat veya dava vekillerine veya
bu Kanuna göre görevlendirilenlere veya üçüncü ah slara verdikleri paralar veya sa lad klar
yararlar kar l n 1 y l içinde geri almaya haklar vard r.
9mar mevzuat uygulanan veya özel parselasyon yap lan yerler
Madde 35 - )mar mevzuat gere ince düzenlemeye tabi tutulan parsellerden düzenleme ortakl k pay
kar l olarak bir defaya mahsus al nan yol, ye il saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine
ayr lan yerlerle, özel parselasyon sonunda malikinin muvafakat (r zas ) ile kamu hizmet ve tesisleri
için ayr lm bulunan yerler için eski malikleri taraf ndan mülkiyet iddias nda bulunulamaz ve
kar l istenemez.
Kamula t rmadan sonra al nan tapu kayd n n iptali
Madde 36 - Kamula t rma kanunlar uyar nca gerekli i lemler tamamlan p tapuda kay tl olanlar n
idare ad na intikallerinin yap lmas ndan, tapuda kay tl olmayanlar n tescillerinin sa lanmas ndan
sonra, kamula t r lan yer için herhangi bir nedenle gerçek ve tüzelki iler ad na yeniden tapu tesis
edildi i takdirde, idarenin iste i üzerine hakim, evrak üzerinde ve lüzum gördü ü takdirde
mahallinde inceleme yaparak sonraki kayd n iptali hakk nda bir karar verir.
Bu i lemler harca ve resme ba l de ildir.
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Yetkili ve görevli mahkeme ve yarg lama usulü
Madde 37 - Bu Kanundan do an tüm anla mazl klar n adli yarg da çözümlenmesi gerekenleri,
ta nmaz mal n bulundu u yer asliye hukuk mahkemelerinde basit yarg lama usulü ile görülür.
Hak dü ürücü süre
Madde 38 - Kamula t rma yap lm , ancak i lemleri tamamlanmam veya kamula t rma hiç
yap lmam iken kamu hizmetine ayr larak veya kamu yarar na yönelik bir ihtiyaca tahsis edilerek
üzerinde tesis yap lan ta nmaz mal n malik zilyed veya mirasç lar n n bu ta nmaz mal ile ilgili her
türlü dava hakk yirmi y l geçmekle dü er. Bu süre ta nmaz mala elkoyma tarihinden ba lar.
Vergilendirme
Madde 39 (4650/Md.20) – (Emlak vergisi tarh na esas olan en son vergi de eri kesinle en
kamula t rma bedelinden az oldu u takdirde aradaki fark emlak vergisine tabi tutulur. Bu farka ait
vergi 1319 say l Emlak Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin son f kras hükmü dikkate al nmak
suretiyle kusur cezal olarak tarh olunur.
Emlak vergisi beyannamesinin ek süreye ra men verilmemi olmas halinde kesinle en kamula t rma
bedeli beyannamesi verilmemi dönemlere ait vergi de eri yerine geçer ve vergi a r kusur cezal
olarak tarh olunur. Ek süreden sonra, verilen beyannamelerde gösterilen de erin kesinle en
kamula t rma bedelinden yüksek olmas halinde bu farka ait vergi ve ceza düzeltilmez).
Kamula t r lan ta nmaz n kamula t r ld y la ait emlak vergisi tarh na esas olan vergi de eri,
kesinle en kamula t rma bedelinden az oldu u takdirde, kamula t rma bedeli ile vergi de eri
aras ndaki fark üzerinden, cezal emlak vergisi tarh olunur.
Emlak vergisi beyannamesinin ek süreye ra men verilmemi olmas halinde, kesinle en
kamula t rma bedeli, kamula t rman n yap ld y la ait vergi de eri yerine geçer ve bu de er
üzerinden cezal emlak vergisi tarhiyat yap l r.
Kald r lan ve sakl tutulan hükümler
Madde 40 - 31/8/1956 tarih ve 6830 say l )stimlak Kanunu ile ek ve de i iklikleri, 8/7/1981 tarih ve
2487 say l Toplu Konut Kanununun 5 inci maddesi ile 21/1/1982 tarih ve 2587 say l Kanunun geçici
2 inci maddesinin kamula t r lan ta nmaz mal n de erinin tespitine ili kin hükümleri yürürlükten
kald r lm t r.
7/3/1954 tarih ve 6326 say l Petrol Kanunu ve de i iklikleri, 15/4/1955 tarih ve 6538 say l )stanbul
Kapal Çar s n n Tamir ve )hyas Hakk nda Kanun hükümleri ile di er özel kanunlardaki
kamula t rmaya ili kin hükümler sakl d r.
9stimlak Kanununa yap lan at flar
Madde 41 - Di er kanunlarda )stimlak Kanununa veya belli maddelerine yap lan at flar bu Kanuna
veya bu Kanunun ayn konular düzenleyen madde veya maddelerine yap lm say l r.
2942 say l Kanunu’nun Geçici Maddeleri :
GEÇ9C9 MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlü e girmesinden önce verilmi olan kamu yarar ve
kamula t rma kararlar geçerlidir. Ancak, idarece henüz k ymet takdir edilmemi olan i lerde, k ymet
takdir i lemleri ile sonraki i lemler bu Kanun hükümlerine göre yap l r.
Bu Kanunun yürürlü e girmesinden önce aç lm ve henüz kesin hükme ba lanmam davalarda bu
Kanun hükümleri uygulan r. Ancak bu Kanunla getirilen de i ik hükümlerin uygulanmas nedeniyle
haks z ç kan tarafa harç, yarg lama gideri ve avukatl k ücreti yükletilemez.
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GEÇ9C9 MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlü e girmesinden önce aç lan davalarda, davan n aç ld
günde yürürlükte olan kanunlara göre i lemeye ba lam olan dava süreleri, o kanunlara göre tespit
edilir.
GEÇ9C9 MADDE 3 - Bu Kanunun yürürlü e girmesinden önce kamula t r lm ve kamula t rma
bedelinin kesinle mesi 4 y l tamamlam ta nmaz mal hakk nda 22 inci madde hükmüne göre i lem
yap lm veya yap lacak olmas halinde, idarelere bu Kanunun yürürlü ünden itibaren 2 y ll k ek süre
hakk tan n r.
Mal sahibinin geri alma hakk ancak bu sürenin tamamlanmas ndan sonra do ar.
GEÇ9C9 MADDE 4 - 5 Ocak 1961 tarih ve 221 say l Kanunun kapsam na girmeleri nedeniyle
kamu tüzelki ileri veya kurumlar ad na kamula t r lm say lan ta nmaz mallar n eski malik, zilyet
veya bunlar n halefleri taraf ndan aç lm ve kesin hükme ba lanmam davalarda sözü edilen 221
say l Kanunun hükümleri uygulan r.
4650 say l Kanunu’nun Geçici Maddeleri (4650/Md.21) :
GEÇ9C9 MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte, kamula t rma karar al nm ancak
henüz tebligata ç kar lmam kamula t rmalarda bu Kanun hükümleri, di erlerinde önceki hükümler
uygulan r.
GEÇ9C9 MADDE 5.- Bu Kanunun de i ik 15 inci maddesinde öngörülen yönetmelik ç kar l ncaya
kadar bilirki iler önceki hükme göre seçilir.
Madde 42 (4650/Md.22) - Bu Kanun yay m tarihinde yürürlü e girer.
Madde 43 (4650/Md.23) - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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