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SUNU  
 
Kamula t rma, gerçek veya özel tüzel ki ilerine ait ta nmazlar n, kamu gücüne dayan larak bedeli 
pe in ödenmek suretiyle, bir zor al mla idareye geçmesidir. 
 Ayn  zamanda, kamu ve özel hukuku ilgilendirmesi ve idari bir tasarruf olmas ndan, konu idari 
davalarda, ayr ca özel mülkiyeti de kapsad ndan adli yarg da gündeme gelmektedir. 
dari a amas ndaki uyu mazl klar idari yarg da, bedele itiraz, maddi hatalar, tapusuz ta nmazlar n 

malikinin belirlenmesi, ta nmazlar n idare ad na tescili, duruma göre terkinine ait davalar adli yarg da 
görülmektedir. Davalardaki taraflar , idare, ta nmaz sahipleri veya zilyedleri olu turmaktad r. 
Önemli olan, idarenin, kamula t rma i lemlerini yasa ve mevzuata uygun, titiz çal malar yaparak, 
konuyu yarg ya intikal ettirmeden, uzla ma sa layarak çözmesidir. 
 
lk bölümde, idarenin kamula t rma yasas n  nas l uygulayaca , 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  içermesi durumunda uygulanacak yöntem ve örne i, kamula t rmas z elatma, 18.6.2010 gün 
ve 5999 say l  kanunla 2942 say l  Kamula t rma Kanununa eklenen “kamula t rmas z el koyma 
sebebiyle tazmin” ile ilgili geçici 6. Madde,  arsa, arazi ve bina de erlemelerinin yöntem ve örnekleri, 
 
kinci bölümde, kamula t r lacak ve emsal al nan ta nmazlar n, arsa-arazi ayr m n n, yasa ve 

mevzuat n n, Yarg tay’ n da uygun gördü ü ekilde belge ve bilgilerle en do ru biçimde nas l 
yap laca ,  
 
Üçüncü bölümde, kamula t rma bilirki ilik mevzuat , rapor yaz m örne i, özellikle de 
Yarg tay’ n da istedi i biçimde, Harita-Kadastro Mühendisi bilirki inin haz rlayaca , 
imzalayaca , mümkünse renkli, ölçekli, koordinatl , karelajl , de eri hesaplanacak ta nmaza, 
emsal ta nmazlar n uzakl klar , ta nmazlar n nas l olu tuklar  (DOP)al n p al nmad , 
kadastro-imar parseli olmalar na, evvelce mar Kanununun 15. ve 16. maddeleri uyar nca 
olu mu larsa, ne oranda bedelsiz kamuya terk olunduklar , 18. maddenin kaç defa uygulan p, 
daha önce DOP al n p al nmad , DOP' a tamamlanan oranlar n belgelerle mutlaka RAPOR'a 
eklenmesi, 
 
Dördüncü bölümde, mar mevzuat  ve mar Planlar , Mücavir Alan, Köy Yerle im Alanlar , mar 
Kanununun 18.Maddesi uygulamas , hisseli sat larla, parsellerin olu ma en az büyüklükleri ile ilgili 
TKGM' nün yürürlükteki genelgeleri, Tapu Sicil Tüzü ü, Tapu Planlar  Tüzü ü, Kat Mülkiyeti 
Kanunu, Kat Mülkiyeti ve Kat rtifak  Tesisine Dair Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlü ünün 2009/14 say l  (1685) Genelgesi, K y  Kanunu ve Yönetmeli i,   
  
Be inci bölümde de, konu ile ilgili Dan tay ve  Yarg tay’ n örnek kararlar  bulunmaktad r. 
 
Ankara, HKMO Genel Merkezinde ald m z ''E T C LER N E T M '' seminerlerinden ve mesleki 
hayat m zda ya ayarak edindi imiz bilgiler, konu ile ilgili yasa, yönetmelik, genelge, tebli  ve 
yay nlardan güncelleyerek derledi imiz notlar m z , HKMO zmir ube Yönetim Kurulunun karar  ile 
meslekta lar m z n yararlanmalar na sunulmas n n mutlulu unu ya amaktay z. 
Meslekta lar m z n özverili ve de erli çal malar  ile mesle imizi çok daha iyi yerlere ta yacaklar na 
yürekten inanarak, kendilerine sa l k, mutluluk ve ba ar  dileklerimizle içten sevgilerimizi, 
sayg lar m z  sunar z. Ekim 2010 
 
                  brahim ER R                                                               brahim AYKOL 
          Harita Kadastro Y. Mühendisi                                          Harita Kadastro Mühendisi 
             Emekli Ö retim Görevlisi 
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4650 SAYILI YASA LE DE K 2942 SAYILI KAMULA TIRMA KANUNU  

  
Kanun Numaras : 2942                                                Kabul Tarihi: 4/11/1983  
Yay mland  R.Gazete Tarihi: 8/11/1983                   Say : 18215 
  
B R NC  KISIM 
Genel Hükümler 
 
B R NC  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, 
fade eder.  

 
K NC  BÖLÜM 

Kamula t rman n Olu turulmas  
Kamula t rma artlar   
Madde 3 - 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 
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  do rudan do ruya i leten küçük çiftçiye ait olanlar n bedeli, 
her halde pe in ödenir. (Ek: 24/4/2001 - 4650/1 md.) darelerce yeterli ödenek temin edilmeden 
kamula t rma i lemlerine ba lan lamaz. 

rtifak 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. 
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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.  
 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 rmadan önce yap lacak i lemler ve idari erh 
 Madde 7 - 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 
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de erlerini, vergi beyan  bulunmad  hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek de eri en geç bir 
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. (De i ik cümle: 
24/4/2001 - 4650/2 md.) dare taraf ndan, erh tarihinden itibaren alt  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. 

Sat n alma usulü 
Madde 8 - (De i ik: 24/4/2001 - 4650/3 md.) 
darelerin, 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 içinden 
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 üç ki iden te ekkül eden bir veya 
birden fazla uzla ma komisyonunu görevlendirir. 

dare, 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 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 onbe  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. 

darece, anla ma tutana n n tanzim tarihinden itibaren en geç k rkbe  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  
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günler için 29 uncu maddeye göre ödeme yap l r. 
K NC  KISIM 

Kamula t rma Bedelinin Mahkemece Tespiti, dare Ad na Tescil ve 
Bedelin Tespiti Esaslar , Dava Hakk  ve Bilirki iler (1) 
B R NC  BÖLÜM 
Kamula t rma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve dare Ad na Tescil, 
Bedelin Tespiti Esaslar  (2) 
Kamula t rma bedelinin mahkemece tespiti ve ta nmaz mal n idare ad na tescili (3) 

          Madde 10 - (De i ik: 24/4/2001 - 4650/5 md.) 
Kamula t rman n sat n alma usulü ile yap lamamas  halinde idare, 7 nci 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 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 otuz 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  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 , 
(1)   Bu k s m ba l ; "Kamula t rma Bedeli, Tebligat, Dava Hakk  ve Bilirki iler" iken, 

24/4/2001 tarihli ve 4650 say l  Kanunla metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 
(2)   Bu bölüm ba l ; "Kamula t rma Bedelinin Tespiti" iken, 24/4/2001 tarihli ve 4650 say l  

Kanunla metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 
(3)   Bu madde ba l ; "K ymet takdiri komisyonlar " iken, 24/4/2001 tarihli ve 4650 say l  

Kanunla metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 
h) Konuya ve ta nmaz mal n de erine ili kin tüm savunma ve delilleri, tebli  tarihinden itibaren 

on 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 bir 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  
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cümleleri uyar nca i lem yapar. 
Mahkemece yap lan duru mada taraflar n bedelde anla amamalar  halinde hakim, en geç 

on gün içinde ke if ve otuz 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  onbe  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. 
          Taraflar n bedelde anla amamalar  halinde gerekti inde hakim taraf ndan onbe  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 onbe  gün süre verilir. Gereken hallerde bu 
süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzat labilir. darece, 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. 
 Kamula t rma bedelinin tespiti esaslar : (1) 
          Madde 11 - (De i ik: 24/4/2001 - 4650/6 md.) 
          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, 
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          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. 
          g) Arsalarda, kamula t r lma gününden önceki özel amac  olmayan emsal sat lara göre sat  
de erini, 
          h) Yap larda, (...)(2) resmi birim fiyatlar  ve yap  maliyet hesaplar n  ve y pranma pay n , 
          ) 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 kâr 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. 

(1)   Bu madde ba l ; "K ymet takdiri esaslar " iken, 24/4/2001 tarihli ve 4650 say l  Kanunla 
metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 

(2)  Bu arada yer alan "kamula t rma tarihindeki" ibaresi, Anayasa Mahkemesi‘nin 9/4/2003 
tarihli ve E.:2002/79, K.:2003/29 say l   Karar  ile iptal edildi inden metinden ç kar lm t 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.  
          u 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 gözönünde 
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 otuz 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 
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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, Köyi 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 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 gözönünde 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. 

K NC  BÖLÜM 
Dava Hakk  ve Bilirki iler (1) 
Tebligat 

         Madde 13 - (Mülga: 24/4/2001 - 4650/21 md.) 
(1)  Bu bölüm ba l ; "Tebli  lemleri, Dava Hakk  ve Bilirki iler" iken, 24/4/2001 tarihli ve 

4650 say l  Kanunla metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 
Dava hakk  
Madde 14 - (De i ik: 24/4/2001 - 4650/7 md.) 
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 otuz gün içinde, 
kamula t rma i lemine kar  idari yarg da iptal ve maddi hatalara kar  da adli yarg da düzeltim 
davas  aç labilir. 

dari yarg da aç lan davalar öncelikle görülür. 
tirak halinde veya mü terek mülkiyette, payda lar n tek ba na dava haklar  vard r. 

dare, kamula t rma belgelerinin mahkemeye verildi i günden itibaren otuz gün içinde 
maddi hatalara kar  adli yarg da düzeltim davas  açabilir. 

dare 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 - (De i ik: 24/4/2001 - 4650/8 md.) 
Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli ine ba l  ihtisas odalar n n her biri taraf ndan, üyelerinin 

oturduklar  yeri gözönünde bulundurarak her il için onbe  ila yirmibe , 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 on be  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 skan 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. 
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Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 
Bilirki i kurulu; kamula t rmaya konu olan yerin cins ve niteli ine göre, üçü odalar 

listesinden, ikisi de idare kurulu listesinden seçilmek suretiyle be  ki iden olu ur. 
Kamula t r lan ta nmaz mal n üstün niteli i gözönüne 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. 

 htisas 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 skan, Tar m ve Köyi 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 nci maddeler hükümlerine göre tayin ve takdir 

ederek, gerekçeli raporunu onbe  gün içinde mahkemeye verir. 
 Bilirki ilerce yap lan de er tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildi i gün esas 

tutulur. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ayn n htilafl  Bulanmas  Tescil ve Tapuda Kay tl  Olmayan Ta nmaz 
Mal n Kamula t rma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve 
Zilyedin Haklar  (1) 
B R NC  BÖLÜM 
Elkoyma 
Acele i lerde elkoyma ve tescil  
Madde 16 - (Mülga: 24/4/2001 - 4650/21 md.) 
K NC  BÖLÜM 

Ayn n htilafl  Olmas  ve Tescil (2) 
Tapulu ta nmaz mallarda tescil  
Madde 17 - (Mülga: 24/4/2001 - 4650/21 md.) 
Ayn n ihtilafl  bulunmas  (3) 
Madde 18 - (De i ik: 24/4/2001 - 4650/10 md.) 
dare, 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 
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 
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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 nci f kras na göre yap lan kamula t rmalarda mahkemece 
belirlenecek kamula t rma bedelinin ilk ve takibeden 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. 

(1)    Bu k s m ba l ; "Acele Elkoyma, Tescil lemleri ve Ayn n Çeki meli Olmas " iken, 
24/4/2001 tarihli ve 4650 say l  Kanunla metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 

(2)    Bu bölüm ba l ; "Tescil Ayn n Çeki meli Olmas " iken, 24/4/2001 tarihli ve 4650 say l  
Kanunla metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 

(3)    Bu madde ba l ; "Ayn n çeki meli bulunmas " iken, 24/4/2001 tarihli ve 4650 say l  
Kanunla metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 

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 

Tapuda kay tl  olmayan ta nmaz mallar n tescili ve zilyedin haklar  
Madde 19 - (De i ik: 24/4/2001 - 4650/11 md.) 
dare 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. 

darece 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. 

darece 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 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. 
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Ayr ca ta nmaz mal n durumu, o yerine 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. 

landa: 
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 

on gün içinde mahkemeye yaz l  olarak bildirmeleri gerekti i, 
e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamula t rma 

bedelinin zilyede ödenece ine karar verilece i, 
Belirtilir. 
Son ilandan itibaren otuz 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 taksidin 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 onbe  gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak 
üzere mahkemece uzat labilir. dare 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 üçer 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. 

(Ek f kra: 26/5/2004-5177/35 md.) Ba kas  ad na tapulu, sahipsiz ve/veya zilyedi taraf ndan 
iktisap edilmemi  yerin kamula t rmas nda binalar n asgarî levaz m bedeli, a açlar n ise 11 inci 
madde çerçevesinde takdir olunan bedeli zilyedine ödenir 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kamula t rmada Bo altma, Vazgeçme ve Geri Alma 
B R NC  BÖLÜM 
Bo altma 
Ta nmaz mal n bo alt lmas   
Madde 20 - (De i ik ibare: 24/4/2001 - 4650/12 md.) 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  onbe  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. (1) 

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. 

K NC  BÖLÜM 
Kamula t rmadan Vazgeçme ve Geri Alma 
darenin tek tarafl  vazgeçmesi  

Madde 21 - dare kamula t rman n her safhas nda kamula t rma karar  veren ve onaylayan 
yetkili merciin karar  ile kamula t rmadan tek tarafl  olarak k smen veya tamamen vazgeçebilir. u 
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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 - (De i ik birinci f kra: 24/4/2001 - 4650/13 md.) 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 üç 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 nci 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. 

(1)    Bu f krada yer alan; "16, 17 ve 19 uncu maddelere dayan larak" ibaresi, 24/4/2001 tarihli ve 
4650 say l  Kanunla "Bu Kanun uyar nca" eklinde de i tirilmi  ve metne i lenmi tir. 

Do mas ndan itibaren bir 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 nci 
f kras nda belirtilen hallerde yap lacak kamula t rmalarda bu madde hükmü uygulanmaz.  

BE NC  KISIM 
Hasar, Do acak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve Acele Kamula t rma 
B R NC  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.  

K NC  BÖLÜM 
Tebli  ile Do acak Haklar ve Borçlar 
Haklar n s n rland r lmas  ve mülkiyetin idareye geçmesi 
Madde 25 - (De i ik: 24/4/2001 - 4650/14 md.) 
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. 
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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 
yüzyirmisini a amaz. 

Acele kamula t rma 
Madde 27 - 3634 say l  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 yedi gün içinde o 
ta nmaz mal n (De i ik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 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 
(De i ik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yap lacak davetiye ve ilanda belirtilen 
bankaya yat r larak o ta nmaz mala el konulabilir. (1) 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci 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 dareler Aras nda Ta nmaz Mal Devri 
B R NC  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 - (De i ik: 24/4/2001 - 4650/16 md.) 
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. 

K NC  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 - (De i ik ibare: 24/4/2001 - 4650/17 md.) 
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.  
(1)    Bu f krada bulunan; s ras yla, "11 ve 12 nci" ve "milli bir bankaya" ibareleri; "10 uncu" ve 

"10 uncu maddeye göre yap lacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya" eklinde 24/4/2001 tarihli ve 
4650 say l  Kanunla de i tirilmi  ve metne i lenmi tir.  

Ta nmaz mala; kaynak veya irtifak hakk na ihtiyac  olan idare, 8 inci madde uyar nca bedeli 
tespit eder. Bu bedel esas al narak ödeyece i bedeli de belirterek mal sahibi idareye yaz l  olarak 
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ba vurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altm  gün içinde cevap vermez ise 
anla mazl k, al c  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  usule göre mahkemeye 
ba vurarak, kamula t rma bedelinin tespitini ister. Bu durumda yap lacak yarg lamada mahkemece, 
29/6/1938 tarihli ve 3533 say l  Kanun hükümleri uygulanmaz. 

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 onbe  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. 

YED NC  KISIM 
Yasak ler ve Ceza Hükümleri 
B R NC  BÖLÜM 
Yasak ler 
Yasak i ler ve eylemler  
Madde 31 - (De i ik: 24/4/2001 - 4650/18 md.) 
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. 
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 . 

K NC  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. u 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 - (De i ik: 24/4/2001 - 4650/19 md.) 
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 iki y ldan a a  olmamak üzere hapis ve iki milyar 
liradan dört milyar liraya kadar; (d), (e) ve (f) bentlerine ayk r  hareket edenler ise, bir y ldan a a  
olmamak üzere hapis ve be yüz milyon liradan bir milyar liraya kadar a r para cezas yla, (b) ve (c) 
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bentlerine ayk r  hareket edenler, alt  aydan iki y la kadar hapis ve ikiyüz milyon liradan dörtyüz 
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 nci maddesi hükümleri uyar nca art r l r. 

SEK Z NC  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  bir y l içinde geri almaya haklar  vard r. 

mar 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 muvafakati 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. 
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 - ( ptal:Ana.Mah.‘nin 10/4/2003 tarih ve E.2002/112, K.2003/33 say l  karar  ile)   
Vergilendirme  
Madde 39 - (De i ik: 24/4/2001 - 4650/20 md.) 
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 nci 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.  
stimlak 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. 

Geçici 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 
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haks z ç kan tarafa harç, yarg lama gideri ve avukatl k ücreti yükletilemez. 
Geçici 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.  

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlü e girmesinden önce kamula t r lm  ve kamula t rma 
bedelinin kesinle mesi dört y l  tamamlam  ta nmaz mal hakk nda 22 nci 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. 
Geçici 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, zilyed 
veya bunlar n halefleri taraf ndan aç lm  ve kesin hükme ba lanmam  davalarda sözü edilen 221 
say l  Kanunun hükümleri uygulan r. 

Geçici Madde 5 - (Ek: 24/4/2001 - 4650/21 md.) Bu Kanunun de i ik 15 inci maddesinde 
öngörülen yönetmelik ç kar l ncaya kadar bilirki iler önceki hükme göre seçilir. 

 
"Kamula t rmas z el koyma sebebiyle tazmin 
Geçici Madde 6 – (De i ik: 18/6/2010-5999/1. Md.)  Kamula t rma i lemleri tamamlanmam  

veya kamula t rmas  hiç yap lmam  olmas na ra men 9.10.1956 tarihi ile 4.11.1983 tarihi aras nda 
fiilen kamu hizmetine ayr lan veya kamu yarar na ili kin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis 
yap lan ta nmazlara veya kaynaklara k smen veya tamamen veyahut irtifak hakk  tesis etmek suretiyle 
malikin r zas  olmaks z n fiili olarak el konulmas  sebebiyle, malik taraf ndan ilgili idareden tazminat 
talebinde bulunulmas  halinde, öncelikle uzla ma yoluna gidilmesi esast r. 
            Tazminat müracaat  üzerine, fiilen el konulan ta nmaz n veya üzerinde tesis edilen irtifak 
hakk n n malikin müracaat etti i tarihteki tahmini de eri; bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 
f kras na göre te kil edilen k ymet takdir komisyonu marifetiyle, ta nmaz n el koyma tarihindeki 
nitelikleri esas al nmak ve bu Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre hesaplanmak suretiyle 
tespit edilir. Tespitten sonra, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü f kras na göre te kil olunan 
uzla ma komisyonunca, müracaat tarihinden itibaren en geç alt  ay içerisinde 7201 say l  Kanun 
hükümlerine göre tebli  edilen bir yaz  ile, tahmini de er bildirilmeksizin, talep sahibi uzla ma 
görü melerine davet edilir. 

 Uzla ma; nakdi ödeme, idareye ait ta nmaz n trampas , idareye ait ta nmaz üzerinde 
s n rl  ayni hak tan nmas  veya imar mevzuat  çerçevesinde ba ka bir yerde imar hakk  
kulland r lmas  suretiyle yap labilir. 

Uzla ma görü meleri, hukuki veya fiili engel bulunmad  takdirde davete icabet tarihinden 
itibaren en geç alt  ay içerisinde sonuçland r l r ve uzla maya var l p var lmad , malik veya temsilcisi 
ile komisyon üyeleri taraf ndan imzalanan bir tutana a ba lan r. Bu tutanak ile uzla ma görü melerine 
ili kin bilgi ve belgeler, aç lacak davalarda taraflar aleyhine delil te kil etmez. Uzla maya var lmas  
halinde, üzerinde uzla lan hakk n türünü, tan nma art ve usullerini, nakdi ödemede bulunulacak ise 
miktar n  ve ödeme artlar  ile ta nmazlar n tesciline veya terkinine dair muvafakati de ihtiva eden bir 
sözle me akdedilerek bu sözle me çerçevesinde i lem yap l r ve uzla ma konusu ta nmazlar resen 
tapuya tescil veya terkin edilir. 

Uzla lan nakdi tazminat bedeli, bütçe imkanlar  dahilinde, sonraki y llara sari olacak 
ekilde taksitli olarak da ödenebilir. Taksitli ödeme süresince, 4.12.1984 tarihli ve 3095 say l  

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine li kin Kanuna göre ayr ca kanuni faiz ödenir. 
dare ve malik aras nda uzla ma sa lanamad  takdirde, uzla mazl k tutana n n 

tanzim edildi i veya ikinci f kradaki sürenin uzla maya davet olmaks z n sona erdi i tarihten 
itibaren üç ay içerisinde malik taraf ndan sadece tazminat davas  aç labilir. Dava aç lmas  
halinde, fiilen el konulan ta nmaz n  veya  üzerinde  tesis edilen irtifak hakk n n müracaat  
tarihindeki de eri, ikinci f kran n birinci cümlesindeki esaslara göre mahkemece tespit ve 
ta nmaz n veya hakk n idare ad na tesciline veya terkinine ve malike tazminat ödenmesine 
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hükmedilir. Tescile veya terkine ili kin hüküm kesin olup taraflar n hükmedilen tazminata 
ili kin temyiz hakk  sakl d r. 

Kesinle en mahkeme kararlar na istinaden bu madde uyar nca ödemelerde kullan lmak üzere, 
ihtiyaç olmas  halinde, idarelerin y l  bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden 
yüzde iki pay ayr l r. Kesinle en alacaklar n toplam tutar n n ayr lan ödene in toplam tutar n  a mas  
halinde, ödemeler, sonraki y llara sari olacak ekilde, garameten (herkese e it payla t rarak) ve 
taksitlerle gerçekle tirilir. Taksitlendirmede, bütçe imkanlar  ile alacaklar n tutarlar  dikkate al n r. 
Taksitli ödeme süresince, 3095 say l  Kanuna göre ayr ca kanuni faiz ödenir. dare taraf ndan, 
mahkeme karar  gere ince nakdi ödeme yerine, üçüncü f krada belirtilen di er uzla ma yollar  da teklif 
edilebilir ve bu maddenin uzla maya ili kin hükümlerine göre i lem yap labilir. 

Bu maddenin tazminata ili kin hükümleri, vuku buldu u tarih itibar  ile bu maddenin 
kapsam nda olan kamula t rmas z el koymadan dolay  açt klar  tazminat davas  süre 
bak m ndan dava hakk n n dü tü ü gerekçesiyle reddedilmi  olanlar hakk nda da uygulan r. 
Evvelce açt klar  davalar sonunda tazminat almaya hak kazanm  veya süre d ndaki 
sebeplerden dolay  davalar  reddedilmi  olanlar hakk nda bu madde hükümleri uygulanmaz. 
Ancak, gerek iç hukuka ve gerekse milletleraras  hukuka göre evvelce açt klar  davalar sonunda 
hak kazanm  olduklar  tazminat henüz ödenmemi  olanlara, idare taraf ndan nakdi ödeme 
yerine, üçüncü f krada belirtilen di er uzla ma yollar  teklif edilebilir ve bu maddenin 
uzla maya ili kin hükümlerine göre i lem yap labilir. 

Vuku buldu u tarih itibar  ile bu maddenin kapsam nda olan kamula t rmas z el koymadan 
dolay  bu maddenin yürürlü e girmesinden önce tazmin talebiyle dava açm  olanlar; bu madde 
hükümlerine göre uzla ma yoluna gitmeyi isteyip istemediklerini bu maddenin yürürlü e girmesinden 
itibaren üç ay içinde idareye ve mahkemeye verecekleri dilekçeler ile bildirebilirler. Uzla ma talebi 
üzerine, uzla ma görü melerinin neticesine kadar dava bekletilir; uzla lamamas  halinde, uzla mazl k 
tutana n n mahkemeye sunulmas ndan sonra davaya devam edilir. 

Bu madde uyar nca ödenecek olan tazminat n tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve alacaklar  
haczedilemez." 

 
Madde 42 - Bu Kanun yay m  tarihinde yürürlü e girer.  
Madde 43 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
 
4/11/1983 TAR HL  VE 4269 SAYILI ANA KANUNA LENEMEYEN HÜKÜMLER 
1 - 24/4/2001 tarihli ve 4650 say l  Kanunun hükmüdür: 
Geçici 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. 
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KAMULA TIRMA DAVALARINDA B L RK  OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN 
N TEL KLER  VE ÇALI MA ESASLARINA L K N YÖNETMEL K 
24 Kas m 2006 CUMA                                                                                  Resmî Gazete Say : 26356 
 

B R NC  BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in amac , 4/11/1983 tarihli ve 2942 say l  Kamula t rma 

Kanununun  15 inci maddesi uyar nca görev yapacak bilirki ilerin niteliklerini ve çal ma esaslar n  
düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2942 say l  Kamula t rma Kanununun  15 inci maddesi 

çerçevesinde mühendis, mimar ve ehir plânc lar ndan olu an bilirki iler ile ilgili odalar ve idarelerin 
i lemlerini kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2942 say l  Kamula t rma Kanununun 15 inci maddesine 

dayan larak haz rlanm t r. 
Tan mlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan; 
a) Bilirki i: Kamula t rmaya konu gayrimenkul veya hakk n de erinin belirlenmesi hususunda 

uzmanl a ve teknik bilgiye sahip gerçek ki i mühendis, mimar ve ehir plânc lar n , 
b) Bilirki i kurulu: Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli ine ba l  odalar ile il ve ilçe idare 

kurullar nca, her y l Ocak ay nda haz rlanan listelerden kamula t rmaya konu gayrimenkulün cins ve 
niteli ine göre, üçü odalar listesinden, ikisi de idare kurulu listesinden, mahkemelerce seçilen, be  
ki iden olu an kurulu,  

c) Bilirki i yetki belgesi: lgili meslek odas nca düzenlenen bilirki i meslek içi e itim kursuna 
kat larak al nan veya Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli ince denkli i kabul edilen belgeyi, 

ç) Birlik: Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar  Birli ini, 
d) dare: Kamula t rma Kanununun 5 inci maddesi ile yarar na kamula t rma hak ve yetkisi 

tan nan idareleri,  
e) htisas  Odas : Birli e ba l  ilgili meslek odas n   ifade eder. 
K NC  BÖLÜM  

Bilirki ilere li kin Hükümler 
Bilirki ilerde aranacak nitelikler 
MADDE 5 – (1) Bilirki ilerin; 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatanda  olmas , 
b) Medenî haklar n  kullanma ehliyetine sahip olmas , 
c) Bilirki ilik yapaca  alanda en az üç y ld r fiilen meslekî faaliyetini icra ediyor olmas , 
ç) Kamu haklar ndan mahrum bulunmamas  ve meslekten geçici veya sürekli olarak men cezas  

almam  olmas , 
d) 26/9/2004 tarihli 5237 say l  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 

geçmi  olsa bile; kasten i lenen bir suçtan dolay  bir y l veya daha fazla süreyle hapis cezas na veya 
affa u ram  olsa bile Devletin güvenli ine kar  suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin i leyi ine 
kar  suçlar, millî savunmaya kar  suçlar, Devlet s rlar na kar  suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, 
rü vet, h rs zl k, doland r c l k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat kar t rma, 
edimin ifas na fesat kar t rma, suçtan kaynaklanan mal varl  de erlerini aklama veya kaçakç l k 
suçlar ndan mahkûm olunmamas ,  

e) Türk Ceza Kanununun 276 nc  maddesinin birinci f kras  kapsam ndaki suçtan dolay  
hükümlü veya bu suçtan dolay  hakk nda takibat yap l yor olmamas , 

f) 10/7/2002 tarihli ve 24811 say l  Resmî Gazetede yay mlanan Türkiye Mühendis ve Mimar 
Odalar   Birli i Disiplin Yönetmeli i gere ince ba l  oldu u ihtisas odas ndan disiplin cezas  almam  
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olmas , 
g) lgili ihtisas odas nca düzenlenen bilirki i meslek içi e itim kursunu ba ar  ile tamamlayarak 

bilirki i yetki belgesi alm  olmas  veya denkli i kabul edilen belgeye sahip olmas  gerekir. 
(2) Bilirki iler, bu özellikleri ta yan mühendis, mimar ve ehir plânc lar  aras ndan seçilir. 
(3) dare kurullar  listelerinde yer alacak bilirki iler d ndakilerin Birli e ba l  ilgili 

ihtisas odalar na üye olmalar  zorunludur. 
Meslekî deneyim süresinin de erlendirilmesi 
MADDE 6 – (1) Bilirki ilerin meslekî deneyim sürelerinin de erlendirilmesinde odalara kay tl  

olanlarda Birlik ve ilgili ihtisas odalar , kay tl  olmayanlarda ise idare kurullar  yetkilidir. 
Bilirki i listelerinin olu turulmas  
MADDE 7 – (1) Birli e ba l  ihtisas odalar  taraf ndan üyelerinin oturduklar  yer göz önüne 

al narak her il için seçilecek on be  ilâ yirmi be  ki iden olu acak liste her y l Ocak ay n n ilk haftas  
içerisinde haz rlanarak Valiliklere sunulur. Valilikçe onanmas n  müteakip liste il merkezi ve 
ilçelerdeki asliye hukuk mahkemelerine gönderilir. 

(2) l merkezleri için il idare kurullar , ilçe merkezleri için ilçe idare kurullar nca bu bölgede 
oturan ve bu bölgede gayrimenkul sahibi olan mühendis ve mimarlar aras ndan seçilerek olu turulacak 
on be  ki ilik liste Ocak ay n n ilk haftas  içerisinde valiliklere sunulur. Listeler onanmas n  müteakip 
seçildikleri yerin asliye hukuk mahkemesine gönderilir. 

(3) Bilirki i listeleri, bilirki ilerin unvanlar , ö renimleri, meslekî faaliyette bulunduklar  alan ve 
meslekî tecrübeleri gibi hususlar  ihtiva edecek ekilde haz rlan r. 

(4) Listelerin onanmamas  hâlinde onanmama gerekçesine uygun olarak ilgili ihtisas odalar  ve 
il/ilçe idare kurullar nca en k sa sürede yeni listeler haz rlanarak onaya sunulur. 

(5) Bilirki i listesinde yer alanlar, müteakip y llarda yeniden seçilebilir. 
Bilirki i kurullar n n olu turulmas  
MADDE 8 – (1) Bilirki i Kurulu, mahkeme taraf ndan kamula t rmaya  konu olan yer veya 

hakk n cins ve niteli ine göre; ihtisas odalar  taraf ndan bildirilen listede yer alanlardan üç ki i il/ilçe 
idare kurulunca bildirilen listede yer alan o bölgede gayrimenkul sahibi olan mühendis, mimar ve ehir 
plânc lar ndan seçilecek iki ki i olmak üzere toplam be  ki iden olu turulur. 

(2) Kamula t r lacak   gayrimenkul mal ve kayna n niteli ine göre uzmanl k alanlar n n 
belirlenmesinde mahkemece tereddüde dü ülen konularda Birli in görü üne ba vurulur. 

(3) Kamula t r lacak gayrimenkul mal n üstün niteli i göz önüne al narak, bilirki ilerin üçü ayn  
uzmanl k kolundan seçilebilir. 

(4) htisas odalar n n liste veremedi i veya verilen listeden fiilî ve hukukî sebeplerle bilirki i 
seçiminin imkâns z oldu u il ve ilçelerde, kamula t r lan gayrimenkul mal n cins ve özelli ine göre, 
Bay nd rl k ve skân, Tar m ve Köyi leri ile Çevre ve Orman Bakanl klar n n  ta ra te kilât  ile di er 
kamu kurum ve kurulu lar ndan al nacak fen adamlar  ile bilirki i kurulu tamamlan r. Bunlar n da 
bulunmad  veya fiilî veya hukukî sebeplerle bilirki i seçimine imkân olmad  takdirde, kom u 
illerin oda listelerinden, yoksa yukar da belirtilen resmî daire ve kurumlardan al nacak fen adamlar  ile 
kurul tamamlan r. 

Bilirki ilik yapamayacak olanlar 
MADDE 9 – (1) Dava konusu yer veya kaynak için, kamula t rmay  yapan idarede görevli 

olanlar, kamula t r lan mal n sahipleri ile bunlar n usul ve füruu, e i, üçüncü derece dahil kan ve s hrî 
h s mlar  ve mal sahipleri ile menfaat ortakl  olanlar, kendisinin veya usul ve füruu’nun, e inin, 
üçüncü derece dahil kan ve s hrî h s mlar n n ayn  kamula t rma plân  içerisinde gayrimenkulü 
bulunanlar, gayrimenkulün sahibi gerçek veya tüzel ki i ile herhangi bir ücret ili kisi ve her türlü 
dan manl k, mü avirlik, teknik sorumluluk, kontrollük ve benzeri ili kiler içinde bulunanlar 
bilirki ilik yapamazlar. 

(2) Bu maddeye ve 5 inci maddeye göre bilirki ilik yapamayacak durumda olanlar, herhangi bir 
ekilde bilirki i kuruluna seçildiklerini veya bu durumlar n  ö rendikleri tarihten itibaren en geç bir 

hafta içinde durumu seçimi yapan mahkemeye bildirmek ve bilirki ilikten çekilmek zorundad r. 
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Bilirki i listelerinden ç kar lma sebepleri 
MADDE 10 – (1) Bilirki iler, 
a) 2942  say l   Kamula t rma Kanunu ve bu  Yönetmelik gere ince bilirki ilerde aranan 

niteliklerin bulunmad n n veya sonradan kaybedildi inin tespiti hâlinde, 
b) Yönetmelik hükümlerine ayk r  davran larda bulunuldu unun tespiti hâlinde, 
c) Kendilerinin listeden ç kar lmalar n  talep etmeleri hâlinde ilgili ihtisas odas  veya ilgili il 

veya ilçe idare kurulunca listeden ç kar l rlar. 
(2) Birinci f kran n (c) bendi d nda kalan sebeplerle bilirki i listesinden ç kar lanlar n yetki 

belgeleri iptal edilir ve durum mahkemeye bildirilir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bilirki i Meslek çi E itim Kurslar  ve Bilirki i Yetki Belgesi le lgili Hükümler 
Konu ile ilgili usul ve esaslar n belirlenmesi 
MADDE 11 – (1) Bilirki i meslek içi e itim kurslar , bilirki i yetki belgesinin verilmesi, 

yenilenmesi ve iptali ile sicillerin tutulmas na ili kin usul ve esaslar, bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i 
tarihten itibaren en geç iki ay içinde Birlik taraf ndan belirlenir ve ilgili ihtisas odalar na bildirilir. 

Meslek içi e itim kurslar  ve yetki belgelerinin verilmesi 
MADDE 12 – (1) Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli ine ba l  ihtisas odalar  ile il ve 

ilçe idare kurullar nca haz rlanacak listelerde yer almak isteyen mühendis, mimar ve ehir 
plânc lar , bilirki i yetki belgesi almak için Birli in gözetiminde ihtisas odalar nca düzenlenen 
bilirki i meslek içi e itim kurslar na kat lmak zorundad r. 

(2) htisas odalar , ubelerinde, bölge birimlerinde veya uygun gördükleri yerde y lda en az 
bir kez olmak üzere bilirki i meslek içi e itim kurslar  düzenler. 

(3) Bilirki i meslek içi e itim  kurslar , Birli in gözetimi  ve denetiminde üniversitelerin bu 
konuda e itim veren bölümleri ile i birli i sa lanarak yap l r. 

(4) Bilirki i meslek içi e itim kurslar na ba vurularda, meslekî deneyimin belgelendirilmesi 
zorunlu olup, 5 inci maddede belirtilen durumlar ile ilgili belgelerin istenilmesi d nda ilgilinin beyan  
esast r. 

(5) Kamu kurum ve kurulu lar nda çal an mühendis, mimar ve ehir plânc lar na talep etmeleri 
halinde idarelerince görevlerini aksatmamak art yla bilirki i meslek içi e itim kursuna kat lmalar  için 
gerekli izin verilebilir. 

(6) Meslek içi e itim kurslar  için bu kurslar ile ilgili giderlerin kar lanmas  amac yla 
kat l mc lardan ücret al nabilir. Al nacak  ücret her  y l ilgili ihtisas odas n n talebi üzerine Birlikçe 
belirlenir. 

Yetki belgelerinin iptali ve yenilenmesi 
MADDE 13 – (1) Yetki belgelerinin her be  y lda bir yenilenmesi zorunludur Ancak, bu 

süre içinde bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde yetki belgesinin iptal edilip 
edilmemesi bilirki iye belgeyi veren meslek odas n n sorumlulu undad r. 

(2) Yetki belgesi iptal edilenler, odas nca valili e, valilikçe de ilgili asliye hukuk mahkemesine 
bildirilir; bu ki iler, bilirki i kurullar nda görev alamazlar. 

Sicil kay tlar n n tutulmas  
MADDE 14 – (1) Yetki belgesi alm   bilirki ilerin sicil kay tlar ,  ilgili meslek odalar nca 

tutulur. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Raporlar n Haz rlanmas  ve Kamula t rma Bedelinin Belirlenmesine li kin Hükümler 
Bilirki ilerin çal ma ilkeleri ve sorumluluklar  
MADDE 15 – (1) Bilirki iler yemin ederek görev al r. 
(2) Bilirki iler, toplumsal sorumluluk bilinci ile görev yapmak, do ruyu beyan etmek, tarafs z 

davranmak ve görevini  özenle yerine getirmek, herkesin üzerinde birle ebilece i, kabul edilebilir,  
objektif ve bilimsel görü  bildirmek,  sübjektif de erlendirmelerden kaç nmak zorundad r. 

(3) Bilirki iler, görev üstlendiklerinde, üyesi bulunduklar  odaya bilgi vermekle 
yükümlüdürler. Bilirki iler mahkemeye sunduklar  raporlar n bir kopyas n  istenilmesi halinde 
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ba l  olduklar  odaya verirler. 
(4) Bilirki iler, geçerli bir mazereti olmad  sürece, mahkeme celbine uyarak ke fe kat lmak 

zorundad r. Mazereti d nda ke fe kat lmayan bilirki ilerin adlar  ilgili mahkemece odas na bildirilir. 
Bilirki i raporlar n n sunulmas  
MADDE 16 – (1) Bilirki i kurulu, kamula t r lacak gayrimenkul mal ve kaynak ile emsal 

gayrimenkullerin bulundu u yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, haz r bulunan ilgilileri de 
dinledikten sonra, gayrimenkul mal veya kayna n de erini belirleyen gerekçeli raporunu on be  gün 
içinde mahkemeye verir. Bilirki ilerce yap lan de er tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye 
verildi i gün esas tutulur. 

Raporlarda bulunmas  gereken asgarî bilgiler 
MADDE 17 – (1) Bilirki i raporlar nda; 
a) Kamula t r lacak gayrimenkul mal veya kayna n; cins ve nevinin, yüzölçümünün, k ymetini 

etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlar n n ve her unsurun ayr  ayr  de erinin, varsa vergi beyan n n, 
kamula t rma tarihindeki resmî makamlarca yap lm  k ymet takdirinin, arazi olmas  hâlinde 
kamula t rma tarihindeki mevkii ve artlar na göre ve oldu u gibi kullan lmas  hâlinde 
getirece i net gelirinin, arsa olmas  halinde kamula t rma gününden önceki özel amac    
olmayan  emsal   sat lara  göre  sat   de erinin,  yap   olmas   halinde resmî birim fiyatlar n n, 
yap  maliyet hesaplar n n ve y pranma pay n n, 

b) Bedele etki eden tüm kanunî verilerin, imar verilerinin, gayrimenkulün özgün nitelik ve 
kullan m eklinin, de eri etkileyen hak ve yükümlülüklerin, gayrimenkul üzerindeki aynî ve 
ahsî irtifak haklar n n ve gayrimenkul mükellefiyetlerinin, kadastro ve aplikasyon bilgilerinin, 

millî bir gayrimenkul bilgi sistemi için gereken verileri içeren özet bilgi formunun, 
c) Bedelin tespitinde etkili olacak di er objektif ölçülerin ayr  ayr  irdelenmesi ve belirtilmesi 

artt r. 
(2) Raporlarda, bütün bu unsurlar n cevaplar  ayr  ayr  belirtilmek suretiyle ve ilgililerin 

beyanlar    da  dikkate  al narak,  herkesçe  anla labilir  nitelikte  gerekçeli  de erlendirme neticesinde 
haz rlanarak kamula t r lacak gayrimenkul mal veya kayna n de eri aç k ve net olarak belirtilir. 

(3) Bu  asgarî  bilgileri   içermeyen  bilirki i   raporlar n n  mahkemeye  sunulmas  halinde, 
taraflar n itiraz  üzerine veya mahkemelerce resen ek rapor istenilebilir. 

BE NC  BÖLÜM 
Çe itli ve Son Hükümler 
lgili kurum ve kurulu lar ile ili kiler 

MADDE 18 – (1) Bilirki iler görevlerini yerine getirirken kamu kurum ve kurulu lar  ile 
özel ve tüzel ki ilerden bilgi ve belge isteyebilir. Kurum, kurulu  ve ki iler, söz konusu isteklere 
mevzuatlar  çerçevesinde cevap vermek ve bilirki i kuruluna gereken kolayl  göstermekle 
yükümlüdürler. 

Bilirki i ücretleri 
MADDE 19 – (1) Bilirki i ücretleri, mahkemelerce takdir olunur. 
Yetki belgesine denkli i kabul edilen belge 
GEÇ C  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt  ay içerisinde, 

Yönetmelikle amaçlanan bilirki i yetki belgesi denkli inde belgeye sahip olduklar n  iddia ederek, 
Birli e ba vuruda bulunanlar n, bu belgelerinin Birlik taraf ndan da denkli inin kabul edilmesi halinde 
denkli i kabul edilen belge, bu Yönetmelik uyar nca verilmi  belge gibi i lem görür. 

Yetki belgesi zorunlulu u 
GEÇ C  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikle getirilen bilirki i yetki belgesi zorunlulu u 1/1/2007 

tarihine kadar uygulanmaz. 
Yürürlük 
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik, yay m  tarihinde yürürlü e girer. 
Yürütme 
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik  hükümlerini Maliye Bakan  ile Bay nd rl k ve skân Bakan  

birlikte yürütür. 
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KAMULA TIRMA DAVALARINDA B L RK  OLARAK GÖREV YAPACAK MÜHEND S, 
M MAR VE EH R PLANCILARININ N TEL KLER , BELGELEND R LMES  VE 
ÇALI MA KO ULLARINA L K N USUL VE ESASLAR     
 
           Bu yönetmelik 10.02.2007 tarihli TMMOB Yönetim Kurulu Toplant s nda 239 No 'lu kararla 
yürürlü e girmi tir.  
B R NC  BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar 

Amaç 
          MADDE 1- (1) Bu düzenlemenin amac , 2942 say l  Kamula t rma Kanunun 15'maddesine 
dayan larak 24/11/2006 tarihli ve 26356 say l  Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren 
Kamula t rma Davalar nda Bilirki i Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri ve Çal ma Esaslar na 
ili kin Yönetmeli in 11'inci maddesi gere ince meslek içi e itim kurslar , bilirki i yetki belgesinin 
verilmesi, yenilenmesi, iptali ve sicillerin tutulmas nda uyulacak usul ve esaslar  düzenlemektir. 

Kapsam 
          MADDE 2- (1) Bu düzenleme, Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli ine ba l  Odalara kay tl  
mühendis, mimar ve ehir planc lar n n kamula t rma i lemlerinde gerekli olan genel ve kendi meslek 
alanlar na yönelik almalar  gereken e itim, belgelendirme, belge yenilemesi, iptali ve sicillerin 
tutulmas  esaslar n  kapsar. 

Dayanak 
          MADDE 3- (1) 2942 say l  Kamula t rma Kanunun 15 inci maddesi ve 6235 say l  TMMOB 
Yasas 'n n 39. maddesi ile 5/5/2005 tarihli ve 25806 say l  Resmi Gazete'de yay mlanan TMMOB 
Bilirki i Yönetmeli i ve 24/11/2006 tarihli ve 26356 say l  Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e 
giren Kamula t rma Davalar nda Bilirki i Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri ve Çal ma Esaslar na 
li kin Yönetmelik hükümlerine dayan larak haz rlanm t r. 

Tan mlar 
          MADDE 4- (1) Bu düzenlemede geçen; TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli ini, 
Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli ine ba l  meslek odas n , Kamula t rma Bilirki isi: 
24/11/2006 tarihli ve 26356 say l  Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren Kamula t rma 
Davalar nda Bilirki i Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri ve Çal ma Esaslar na li kin 
Yönetmeli in 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci f kralar ndaki niteliklere haiz, Odas nca verilen e itim 
sonucu Kamula t rma Bilirki i Yetki Belgesine sahip meslek mensubu üyeyi, 
Yetki Belgesi: TMMOB ve Odas nca belirlenen ve Odas nca verilen e itimleri ba ar yla geçmi  oda 
üyesine verilen ve süresi içinde yenilenen belgeyi, Meslek çi E itim Merkezi: Odalar n bünyesinde 
kurulu olan meslek içi e itim ve belgelendirme i lerini yürüten birimleri, 
Liste: Kamula t rma Bilirki i Listelerini, ifade eder. 

K NC  BÖLÜM 
Bilirki ilerin nitelikleri, meslek içi e itimler ve belgelendirme ko ullar  
Bilirki ilerin nitelikleri 
MADDE 5- (1) Bilirki ilerin 24/11/2006 tarihli ve 26356 say l  Resmi Gazete'de yay mlanarak 

yürürlü e giren Kamula t rma Davalar nda Bilirki i Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri ve Çal ma 
Esaslar na li kin Yönetmeli in 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci f kralar ndaki niteliklere sahip olmas  
gerekir. 

(2) Bilirki iler, bu özellikleri ta yan mühendis, mimar ve ehir plânc lar  aras ndan seçilir. 
Bilirki ilik yapamayacak olanlar 

MADDE 6- (1) Dava konusu yer veya kaynak için, kamula t rmay  yapan idarede görevli 
olanlar, kamula t r lan mal n sahipleri ile bunlar n usul ve füru'u, e i, üçüncü derece dahil kan ve s hrî 
h s mlar  ve mal sahipleri ile menfaat ortakl  olanlar, kendisinin veya usul ve füru'unun, e inin, 
üçüncü derece dahil kan ve s hrî h s mlar n n ayn  kamula t rma plân  içerisinde gayrimenkulü 
bulunanlar, gayrimenkulün sahibi gerçek veya tüzel ki i ile herhangi bir ücret ili kisi ve her türlü 
dan manl k, mü avirlik, teknik sorumluluk, kontrollük ve benzeri ili kiler içinde bulunanlar 
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bilirki ilik görevi üstlenemezler. 
(2) Bilirki ilik yapamayacak durumda olanlar, herhangi bir ekilde bilirki i kuruluna 

seçildiklerini veya bu durumlar n  ö rendikleri tarihten itibaren en geç bir hafta içinde durumu seçimi 
yapan mahkemeye bildirmek ve bilirki ilikten çekilmek zorundad r. 

Meslek içi e itimler 
MADDE 7- (1) Meslek içi e itimler, TMMOB Meslek çi E itim ve Belgelendirme Yönetmeli i 

gere ince Odalar n Meslek çi E itim Merkezleri taraf ndan verilir. 
(2) Bilirki ilik görevini üstlenecek meslek mensuplar n n almas  gereken temel e itim ba l klar  

ve içerikleri Ek-1 de belirtilen programa uygun olarak verilir. Uzmanl k alan n  olu turan bölümleri ise 
Odalarca belirlenir.  

(3) Odalar, ubelerinde ya da uygun gördükleri ba ka bir yerde y lda en az bir kere olmak üzere 
e itim düzenler. 

(4) Bilirki i meslek içi e itimlerine ba vurularda, meslekî deneyimin belgelendirilmesi 
zorunludur. Ba vurularda; belgelendirilmesi zorunlu mesleki deneyim belgeleri ile 5 inci maddede 
belirtilen belgeler yan nda ilgilinin beyan  esas al n r 

E itimlerin süresi 
MADDE 8- (1) Kamula t rma bilirki ilik e itimi süresi 16 saatten az olamaz. 
Ba ar  ölçme 
MADDE 9- (1) Kamula t rma Bilirki ilik e itiminin teorik ve uygulama derslerine eksiksiz 

kat lanlara e itim sonunda uygulama a rl kl  yaz l  s nav uygulan r.  
(2) Üyenin s navda ba ar l  say lmas  için 100 üzerinden en az 70 puan almal d r.  
(3) S navda ba ar s z say lan üyenin, Odas nca aç lacak s navlara en fazla 2 kez kat lma hakk  vard r. 

S nav de erlendirme kurulu 
MADDE 10- (1) Uzmanl k konular  ile ilgili verilecek meslek içi e itimler ve s navlar Odaca 

olu turulacak Meslek çi E itim Merkezi taraf ndan gerçekle tirilir. 
Belgelendirme 

          MADDE 11- (1) Kamula t rma Bilirki ilik e itimini ba ar yla geçenlere yetki belgesi 
verilir. Belgenin süresi be  y l olup her y l kas m ay nda belge sahibi belgesini Odas na vize 
ettirir. 
(2) Süresi içinde vizelendirilmi  belge sahipleri, be  y l n sonunda kamula t rma bilirki isi olarak 
görev almak istedikleri takdirde yeniden meslek içi e itime tabi tutulup, yeni belge almak 
zorundad rlar. 

Ücret 
          MADDE 12- (1) Kamula t rma Bilirki ili i meslek içi e itim semineri, yetki belgesi, yenileme, 
vizeleme, sicil belgesi gibi i lemler ücret kar l  yerine getirilir.  
(2) Ücrete ili kin esaslar her y l n ba nda TMMOB Yönetim Kurulunca belirlenir ve Odalara 
duyurulur. 

Listelerin haz rlanmas  
MADDE 13- (1) Odalar taraf ndan üyelerinin oturduklar  yer göz önüne al narak her il için 

seçilecek on be  ilâ yirmi be  ki iden olu acak listeleri, her y l n Aral k ay n n ikinci haftas nda 
haz rlanarak TMMOB'ye gönderilir. TMMOB, gelen listeleri Ocak ay n n ilk haftas nda Valiliklere 
sunar. (2) Listelerde; meslek mensuplar n n ad  soyad , vatanda l k kimlik numaras , ikametgâh , Oda 
sicil numaras , unvan , ö renimleri, mesleki faaliyette bulunduklar  alan ve mesleki tecrübeleri, yetki 
belgesi tarihi ve numaras  bilgileri aç kça yaz lmal d r. 

Belge iptali ve Listeden Ç kar lma 
MADDE 14- (1) Bilirki iler, 
a) 2942 say l  Kamula t rma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve bu düzenleme gere ince 

bilirki ilerde aranan niteliklerin bulunmad n n veya sonradan kaybedildi inin tespiti hâlinde, 
b) lgili Yönetmelik hükümlerine ve bu uygulama esaslar na ayk r  davran larda bulunuldu unun 
tespiti hâlinde, 

Odas nca listeden ç kar l rlar. Listeden ç kar lanlar n yetki belgeleri iptal edilir ve durum 
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mahkemeye bildirilir. Belgesi iptal edilenler alm  oldu u belgeyi Oda'ya iade etmekle yükümlüdürler. 
(2) Bilirki iler, kendilerinin listeden ç kar lmalar n  talep etmeleri hâlinde listeden ç kar l rlar. Bu 
durumda yetki belgesi iptal edilmez. (3) Belgesi iptal edilen ve y l  içinde vizelenmeyen 
kamula t rma bilirki ilerinin, Bilirki ilik listesinden ç kar lmalar  için ilgili Valiliklere bildirilir. 
Bu ki iler, bilirki i kurullar nda görev alamazlar. 

Sicillerin tutulmas  
MADDE 15- (1) Kamula t rma konusunda belge sahiplerinin sicilleri Odas nca tutulur.  

(2) Kamula t rma bilirki isinin bilirki ilikle ilgili ald  e itimler, düzenledi i raporlar ve gelen 
ikayetler sicil dosyas na i lenir. Belge yenileme ve vize uygulamas nda bu sicil notlar  dikkate al n r. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yetki Belgesi Alm  Meslek Mensuplar n n Sorumluluklar  
Çal ma ilkeleri 
MADDE 16- (1) Kamula t rma bilirki i, bilim ve tekni in gereklerine, yürürlükteki mevzuata, 

meslekta  ve halkla olan ili kilerinde dürüstlük ve güveni hâkim k lmak için mesleki davran  
kurallar na ve meslek eti ine uymakla yükümlüdür. 

Tarafs zl k 
          MADDE 17- (1) Kamula t rma bilirki i, görevini ifa ederken tarafs zl n  tart t racak tüm 
etken ve etkilerden kendini uzak tutmaya özen göstermelidir. 

(2) Kamula t rma bilirki i, Kanunun yasaklad  akrabal k, menfaat ortakl  gibi durumlar 
d nda tarafs z olamayaca  bir durumun ortaya ç kmas  halinde bilirki ilik görevinden kendili inden 
çekilir. 

Bilgi verme 
MADDE 18- (1) Kamula t rma Bilirki i görev üstlendi inde, üyesi olduklar  Odaya bilgi 

vermekle yükümlüdürler. Bilirki iler, istenildi inde haz rlad klar  raporun bir kopyas n  üyesi olduklar  
Odaya verir. Raporunu maddi ve hukuki gerekçeye dayanmaks z n Odaya vermeyen üyenin yetki 
belgesi iptal edilir. (2) Odalar bilirki ilerden ald klar  raporlar hakk nda üçüncü ki ilere bilgi 
aktaramazlar.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici ve Di er Hükümler 
GEÇ C  MADDE 1- (1) Bu düzenlemenin yürürlü e girmesinden önce 5/5/2005 tarihli ve 

25806 say l  Resmi Gazete'de yay mlanan TMMOB Bilirki i Yönetmeli i hükümlerine dayan larak 
Odalarca yap lan e itimler sonucu kamula t rma bilirki ili i yetki belgesi alm  olan üyenin haklar  
sakl d r. (2) An lan yönetmelik hükümleri d nda verilen e itimleri alan kamula t rma bilirki ileri bir 
kereye mahsus olmak üzere ücretsiz olarak belge denkli ini sa lamak için uyum e itimine tabi tutulur. 

Yürürlük 
          MADDE 19- (1) Bu düzenleme, Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli i Yönetim Kurulu'nun 
onay  ile yürürlü e girer. 

Yürütme 
         MADDE 20- (1) Bu düzenleme hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli i Yönetim 
Kurulu Yürütür. 

 
Ek 1: KAMULA TIRMA B L RK L  TEMEL E T M  KONULARI  
1. TMMOB ve Oda Mevzuat  ile Bilirki ilik lkeleri  
2. Bilirki ilik Mevzuat  (Bilirki ilik Tan m , Kamula t rma Bilirki ili i, Mülk Bilirki ili i, 

Bilirki ilerin Seçimi, Görevlendirildikleri Mahkemeler, Bilirki i Yetki ve Sorumluluklar , 
Bilirki ilikten Çekilme, Bilirki iye tirazlar , Bilirki ilik Alanlar  vb)  

3. Ta nmaz De erlemesi ve Esaslar  (De er kavram  ve geli imi, De erleme Esaslar , Finans 
Matemati i, Ke if ve De erlendirme, De erleme Yöntemleri -Gelir Yöntemi, Piyasa De eri Yöntemi, 
Maliyet Yöntemi, Di er Yöntemler- vb.)  

4. Hukuksal Çerçeve (Kamula t rma Kanunu - Kamula t rma lkeleri, De er Tespit Esaslar , 
Bilirki ilerin Seçimi, Tam ve K smi Kamula t rma, rtifak Kamula t rmas , Acele Kamula t rma, 
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Kamula t rmas z Elatma-, Di er Yasal Mevzuat ve lgili Hükümleri, Yarg tay çtihatlar , Dan tay 
Kararlar  vb.)  

5. Odalara Özel E itim Programlar   
6. Bilirki i Raporlar n n Haz rlanmas  (Dikkat Edilecek Konular, Rapor Format , Örnek 

Raporlar, Farkl  Bilirki i Raporlar n n De erlendirilmesi, Kullan lan kaynaklar, Endeks ve cetveller, 
vb.) 

7. Kamula t rman n Sosyal ve Ekonomik Etkileri 
 

 
F LEN BÖLÜNMÜ  PAYLI MÜLK YETE KONU  
OLAN TA INMAZLARDA  KISM   KAMULA TIRMA 

 
Kamula t rma Kanunu'nun 12.maddesinin son bölümünde; “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” ifadeleri yer 
alm t r. Bu nitelikteki ta nmazlar n kamula t r lmas nda izlenecek yol a a da anlat lm t r. 

 
 UYGULUMA EKL  : 
 

 Kamula t r lan ta nmaz mal payl  mülkiyete konu olmal d r. 
 Ta nmaz mal, payda lar aras nda fiilen bölünerek bir veya birkaç payda n tasarruf ve   

yararlanmas na b rak lm  olmal d r. 
 K smi kamula t rma bu yerin (özel parsellerin) tamam n  veya bir k sm n  kaps yor olmal d r. 
 Fiili bölünmenin varl n  ara t rmak kamula t rmay  yapan idarenin görevidir. 
 dare ta nmaz  fiilen kullananlar n hissedar olup olmad n  ve hissesi kadar yer kullan p 

kullanmad n  ara t rmal d r. 
 Bunun için öncelikle bu yere ait özel parselasyon plan n n olup olmad n  ara t r lacakt r. 

Özel parselasyon plan  varsa uygulanmal d r. 
 Özel parselasyon plan  yoksa ta nmaz n fiili kullan m durumunu yans tan haritas  yap lacak 

ve hissedarlar n hangi özel parselleri kulland  gösterilecektir. 
  Fiili kullan m  gösteren harita ile ta nmaz n, fiili durum haritas nda gösterildi i ekilde 

kulland klar n  ifade eden bir tutanak düzenlenerek, tüm hissedarlara imzalat l r. 
 Kamula t rma bedellerinin, kamula t rma s n rlar  içinde kalan k sm  kullanan hissedarlara 

ödenmesine muvafakat ettiklerini ifade eden bir tutanak düzenlenerek tüm hissedarlara 
imzalat l r. Ayr ca haritan n ve tutana n alt na muhtar ve iki azaya hissedarlar n imzalar  tasdik 
ettirilir. 
 Hissedarlar n hisselerine dü en alanlar hesaplan r. 
 Kamula t rma s n rlar  içinde kalan ve Kamula t rma Kanunu’nun 35. maddesi kapsam nda 

kalan (kamu hizmetine tahsis edilmi ) alanlar hesaplan r. 
 Kamula t rma s n rlar  içinde kalan hisseli ta nmaz n kamula t rma bedeli kar l  ve 

Kamula t rma Kanunu’nun 35. maddesi kapsam nda kalan ve bedelsiz olarak idareye 
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devredilecek alanlar n yüzölçümleri hesaplan r. 
 Kamula t rma yoluyla bedelli ve bedelsiz olarak kamula t r lan alanlar n idare ad na tescili 

veya terkininin yap lmas  yaz l  olarak ilgili tapu sicil müdürlü ünden talep edilir. Tescil veya 
terkin i leminden sonra kamula t rma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi ile uygulama 
tamamlan r.  
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KAMULA TIRMASIZ EL ATMA 

 
 A. G R   
darelerin fonksiyonu ve varl k sebebi gere i, kendilerine kanunlarla verilmi  görevleri yapmak 

ve yürütmekle görevli oldu u hizmetleri geçekle tirebilmek için, ihtiyaç duyaca  ta nmaz mallar  
Anayasa'n n 46 nc  maddesi ve Kamula t rma Kanunu hükümlerini uygulayarak elde etmektedirler. 

Fakat bazen idareler uygulamada s kça görüldü ü gibi, gerçek ve özel hukuk tüzel ki ilerine ait 
ta nmaz mallara kamula t rma i lemi yapmadan el atmakta ve üzerine tesis in a etmektedirler. 

darenin, özel mülkiyette bulunan ta nmaz mallara usulüne uygun bir kamula t rma yapmadan 
(Ekseri idare kamula t rma i lemine ba lar, fakat kamula t rma i lemini tamamlamadan ta nmaza el 
atar.) ve malikinin r zas  bulunmaks z n el atmas , di er bir ifade ile fiilen i gal etmesi, 
kamula t rmas z el atma olarak adland r lmaktad r.  

Kamula t rmas z el atma hukuka uygun olabilece i gibi hukuka ayk r  da olabilir. darenin, 
usulüne uygun bir kamula t rma yapmaya gerek olmaks z n, özel mülkiyetteki ta nmaz mallar n belli 
bir bölümüne el atmas , baz  hallerde yasal olarak mümkün k l nm t r. Örne in usulüne uygun bir 
kamula t rma karar  al nmas na gerek olmaks z n 3194 say l  mar Kanunu'nun 18 inci maddesinin 1 
inci f kras nda, imar s n r  içindeki özel mülkiyete tabi arsa ve arazileri, maliklerin ve di er hak 
sahiplerinin muvafakati olmaks z n imar plan na uygun ada ve parsellere ay rmaya belediyeler, 
mücavir alan d nda ise valilikler yetkilidir. Ayn  maddenin 2.f kras nda ise, belediyeler veya 
valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arsa ve arazilerin belli bir k sm n n, bu düzenleme sonucunda 
de erlerinde meydana gelecek de er art  kar l nda, bir defaya mahsus olarak düzenleme ortakl k 
pay  ayr lmas  öngörülmü tür.  

Düzenleme ortakl k pay  al nmas , usulüne uygun bir kamula t rma yapmas na ve bedel 
ödenmesine gerek olmaks z n, özel mülkiyette bulunan ta nmazlar n belli bir k sm na hukuka uygun 
olarak zorla el at lmas d r. 

Buna kar l k bir kanun hükmüne dayanmaks z n, usulüne uygun bir kamula t rma yapmadan ve 
bir bedel ödenmeden, özel mülkiyette bulunan bir ta nmaz mal n tamam na veya bir k sm na idare 
taraf ndan el at lmas  hukuka ayk r d r.  

 
B. KAMULA TIRMASIZ EL ATMANIN ARTLARI 
I.  Kamula t rma Yetkisine Sahip Bir dare Taraf ndan El At lmas : 
Fiili el koyman n, kamula t rmas z el atma olarak kabul edilebilmesi kamula t rma yetkisine 

sahip bir idare taraf ndan yap lm  olmas  gerekmektedir. Kamula t rma yetkisine sahip olmayan 
merciler taraf ndan gerçekle tirilen el atma, teknik anlamda kamula t rmas z el atma olarak 
nitelendirilemez. Söz konusu eylemi gerçekle tiren idareden, el atman n önlenmesi (müdahalenin 
men'i) (TMK 683,2) talep edilebilece i gibi, u ran lan zarar n tazmini de talep edilebilir (BK 41). 

II. dare Taraf ndan Ta nmaza Kamula t rma Yap lmaks z n Fiilen El At lmas : 
Kamula t rmas z el atmadan bahsedebilmek için, Kamula t rma Kanunu'nda, kamula t rma için 

öngörülen usul ve esaslara uyulmaks z n özel mülkiyetteki bir ta nmaza el konulmas  gerekmektedir. 
III.  El Atman n Hukuka Uygun Olmas : 
darenin kamula t rma yapmaks z n el atmas n n hukuka uygun oldu u hallerde kamula t rmas z 

el atmadan bahsedilemez (Kamula t rma Kanunu m.35 ve mar Kanunu m.18).  
 
C. KAMULA TIRMASIZ EL ATMAYA KAR I AÇILAB LECEK DAVALAR 
Kamula t rma Kanunu'nda, kamula t rma yap lmaks z n ta nmaz mal na el at lan kimsenin 

u rad  zarar ve ziyan ile mülkiyet hakk n n kullan lmas ndan do an mal n özüne ba l  hangi 
davalar n açabilece i konusunda bir düzenleme getirilmemi tir. Kamula t rma Kanunu'nun 38 inci 
maddesinde, el atma tarihinden itibaren 20 y ll k hak dü ürücü süre düzenlemi , bu hüküm daha sonra 
Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilmi tir.  
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30.10.2010 tarihli resmi gazetede yay nlanan 5999 say l  Kamula t rma Kanununda yap lan 
de i iklik hakk ndaki kanunla; Kamula t rma yap lmadan (Kamula t rma i lemleri tamamlanmam  
veya kamula t rmas  hiç yap lmam  olmas na ra men) 9.10.1956 tarihi ile 4.11.1983 tarihi aras nda 
fiilen kamu hizmetine ayr lan veya kamu yarar na ili kin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis 
yap lan ta nmazlara veya kaynaklara k smen veya tamamen ya da irtifak hakk  tesis etmek suretiyle 
malikin r zas  olmaks z n fiili olarak el konulmas  sebebiyle, malik taraf ndan ilgili idareden tazminat 
talebinde bulunulabilece i yolunda bir düzenleme yap lm t r. 

 Doktrinde ve yarg  içtihatlar nda, özel mülkiyetteki bir ta maz mala kamula t rmas z el at lmas  
halinde u davalar n aç labilece i kabul edilmektedir;  

1) El atman n önlenmesi (müdahalenin men'i ) davas ,  
2) Kamula t rmas z el at lan ta nmaz bedelinin tahsili davas  (Bedel Davas ) 
3)Tazminat davas , 
4) Ecrimisil davas . 
Yarg tay çtihad  Birle tirme Karar nda da belirtildi i üzere, el at lan ta nmaz n maliki, yukar da 

belirtilen davalardan el atman n önlenmesi veya bedel davas n  açmak bak m ndan bir seçim hakk na 
sahiptir. Özellikle el at lan ta nmaz n üzerine kamu hizmeti amac yla bir yap n n (örne in yol, bina 
vs.) in a edilmi  oldu u hallerde, el atman n önlenmesi davas  açmak yerine bedel davas  aç lmas  
daha yerinde olacakt r. Zira el atman n önlenmesine ili kin mahkeme hükmünün icras  çok külfetli 
olacakt r. Ancak ta nmaz na el at lan ahs n, bu seçimlik haklardan tercihinin aksini kullanmas  için 
zorlanmas  mümkün de ildir. 

Ayr ca malik, el atman n önlenmesi veya bedel davas  ile birlikte bunlardan ayr  olarak 
tazminat veya ecrimisil talebinde de bulunabilecektir. Örne in idarenin haks z müdahalesi sonucunda 
arazisindeki mahsulün zarar görmü  olmas  halinde, malik u ram  oldu u bu zarar n tazminini talep 
edebilecektir. Yine malik, idarenin haks z olarak ta nmaz n  i gal etmi  oldu u süreye ili kin olarak 
ecrimisil talebinde de bulunabilecektir. 

C. I. El Atman n Önlenmesi Davas  
El atman n önlenmesi (müdahalenin men'i) davas , mülkiyet hakk na yöneltilen haks z bir 

müdahaleyi önlemek veya buna son vermek amac yla malik taraf ndan aç lan bir davad r. Türk Medeni 
Kanunu'nun 683 üncü maddesinin 2 nci f kras nda,"Malik, haks z olarak mal n  elinde bulunduran 
kimseye her türlü haks z el atman n önlenmesini de dava edebilir" denilmektedir. Gerek bu hükme 
gerek Yarg tay içtihad  birle tirme karar na istinaden malik, idarenin kamula t rmas z el att  ta nmaz 
için el atman n önlenmesini dava edebilir. Alaca  hükmü icraya koyarak idareyi ta nmazdan 
ç karabilir. 

C. II. Kamula t rmas z El At lan Ta nmaz Bedelinin Tahsili Davas  
Kamula t rmas z el at lan ta nmaz bedelinin tahsili davas , di er ad yla bedel davas , kanunda 

düzenlenmemi  olup, uygulamada ortaya ç karak kabul görmü  ve tâbi oldu u esaslar uygulamada 
ekillenmi  bir davad r. 

Yarg tay' n 1/6 say l  içtihad  Birle tirme Karar na göre, idare taraf ndan kamula t rma 
yap lmaks z n gerçek ve özel hukuk tüzel ki ilerinin ta nmaz mallar na el at lmas , malikin bu 
ta nmaz üzerindeki mülkiyet hakk n  sona erdirmedi inden malik, el atman n önlenmesi 
(müdahalenin men'i) davas  açabilece i gibi dilerse ta nmaz üzerin, mülkiyet hakk n n idareye devrine 
raz  olarak ta nmaz n kar l  olan bedelin verilmesini de dava edebilir. Kamula t rmas z el at lan 
ta nmaz n bedelinin tahsili davas nda, malik mülkiyet hakk n n idareye devrine muvafakat etti i tarih 
olan dava tarihindeki bedelin verilmesini talep edebilecektir. 

Ta nmaz maliki bu davay  açt  takdirde, ta nmaz n de eri açma tarihi itibariyle hesaplan r ve 
bedele dönü türülerek ta nmaza sahibine ödenmesine karar verilir. Ayr ca, söz konusu kararda 
ta nmaz n idare ad na tesciline veya tapuda terkinine karar verilir. 

Kamula t rmas z el atmaya dayanan bedel davalar nda, davaya konu edilen ta nmaza el atma 
tarihindeki niteli ine göre de er biçilmesi gerekir. 

Yarg tay'a göre, kamula t rmas z el at lan ta nmaz n bedelinin tahsili davalar nda, 
Kamula t rma Kanunu'nun sadece de er biçmeye ili kin hükümleri k yasen uygulanarak 
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belirlenen miktar, kamula t rma bedeli olmay p el atma nedeniyle tazminat niteli indedir.  
Kamula t rmas z el at lan ta nmaz bedelinin tahsili davas  da, el konulan ta nmaz n maliki veya 

onun mirasç lar  taraf ndan aç labilir. 
Kamula t rma Kanunu'nda kamula t r lacak ta nmaz mallara de er biçilmesine ili kin 

olarak düzenlenmi  olan esaslar, kamula t rmas z el atma nedeniyle aç lan bedel davalar nda el 
konulan yerin de erinin tespitinde k yasen uygulanacakt r. Ba ka bir deyi le, kamula t rmas z el 
atmaya dayanan bedel davalar nda da Kamula t rma Kanunu'nun de er biçmeye ili kin 
hükümleri k yasen uygulanacakt r. 

Yarg tay'a göre, kamula t rmas z el atma nedeniyle aç lan bedel davalar  kamu düzeni ile ilgili 
oldu undan mahkeme resen emsal arayabilir sonradan emsal bildirebilir. Bu davalarda amaç gerçek 
de eri bulmakt r. 

Kamula t rmas z el at lan ta nmaz bedelinin tahsili davas nda faize el koyma tarihinden 
itibaren de il, dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekmektedir. 

C. III. Ecrimisil Davas  
Ta nmaz maliki, ecrimisil davas n  açarak haks z i gal sebebiyle ta nmaza el at lan süre kadar 

kullanma bedelini ister. Ba ka bir ifade ile ecrimisil, ta nmaza el atan idarenin, el at lan ta nmaza 
herhangi bir hasar veya zarar vermedi i halde, s rf bu yeri i gal etmi  ve dolays yla maliki bu yeri 
kullanmaktan al koymu  olmas  nedeniyle ödeyece i kira kar l  tazminatt r. 

Ecrimisil davas  tek ba na aç labilece i gibi el atman n önlenmesi, bedel davas  veya tazminat 
davalar yla birlikte aç labilir. Kamula t rmas z el at lan ta nmaz bedelinin tahsili davas nda, mal 
sahibi ta nmaz n dava tarihindeki bedelini isteyebilece inden, bedel davas  ile birlikte dava tarihine 
kadar geçen zaman için ecrimisil talep edilebilir. Ancak malik, dava gününde bu yerin bedelini idareye 
devretmeye raz  oldu undan davan n aç ld  günden sonraki zaman için ecrimisil isteyemez. 

Yarg tay' n yerle ik içtihatlar nda, ecrimisil talebi kira bedeline benzetilmekte ve Borçlar 
Kanunu'nun 126 nc  maddesi gere ince kira bedeli talebine ili kin be  y ll k zamana m na tabi 
oldu u kabul edilmektedir. Dolay s yla ecrimisil talepleri, dava tarihinden itibaren geriye do ru 
be  y ll k süre için istenebilecektir. 

C. IV. Kamula t rmas z El Atma Nedeniyle Tazminat Davas  
Mal sahibi ta nmaz n  idareye devretmek istemeyip, sadece ta nmaz na verilen zarar n 

tazminini isteyebilir. Bu halde ta nmaz malikinin tazminat davas  açmas  gerekmektedir. Bu dava ile 
mülkiyet hakk n n idareye devri kar l nda bir bedel talep edilmesi söz konusu de ildir. Mülkiyet 
hakk  yine malikte kalmakta fakat idarenin haks z müdahalesi sonucunda olu an zarar n tazmini talep 
edilmektedir. Tazminat davas  olay n niteli ine göre idari yarg da tam kaza davas  olarak aç labilece i 
gibi adli yarg da tazminat davas  eklinde de aç labilir. 

Yarg tay'a göre, özel mülkiyette bulunan ta nmaz mala kamula t rmas z el atma, idarenin bir 
haks z fiili oldu undan bu yüzden u ran lan zarar n tazmini için aç lacak dava, haks z fiil 
hükümlerine dayanan ve dolay s yla adli yarg n n görev alan na giren bir tazminat davas  
niteli indedir. Bu davan n adli yarg da görülebilmesi için u ran lan zarar n, idarenin ta nmaza 
kamula t rmas z el atmas ndan kaynaklanmas  gerekmektedir. Aksi takdirde u ran lan zarar n, idarenin 
hukuka uygun bir eyleminden kaynaklanmas  halinde aç lacak dava idari yarg n n görev alan na giren 
tam yarg  davas  olacakt r. Bunlar idarenin, kamula t rmas z el atma te kil etmeyen bir tak m 
eylemlerinin gerçekle tirilmesine ili kin olarak verdi i kararlar ve bunlara dayan larak haz rlanan plan 
ve projelerin uygulanmas  neticesinde u ran lan zarar n tazminine ili kin davalard r. Burada dikkat 
edilmesi gereken husus idarenin bir karar vererek yapt  plan ve projeye göre kamu hizmeti sunarken 
ki ilere zarar vermi  olmas d r. 

Tazminat davas , el atman n önlenmesi davas  ile birlikte aç labilece i gibi bedel davas  ile 
birlikte de aç labilir. 
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T.C. BA BAKANLIK  
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ü 
 
Tasarruf lemleri Dairesi Ba kanl  
Genelge No: 1467    Genelge Tarihi: 09.05.1984 
Konusu: 2942 Say l  Kamula t rma Kanunu Hk. 
 
8/Kas m/1983 gün ve 18215 say l  resmi gazetede yay nlanarak yürürlü e girmi  bulunan 2942 say l  
Kamula t rma Kanunu ile 6830 say l  istimlak kanunu yürürlükten kald r lm  bulunmaktad r. 
Kamula t rma konusu ile ilgili genel yaz lar, yeni yürürlü e girmi  bulunan kanun kar s nda yetersiz 
kald ndan, ekte gönderilen yönerge haz rlanm t r. 
I. a- 28/May s/1952 gün ve 123 -1-16/1196, 
b- 5/Mart/1958 gün ve 120-1-27/1296 
c- 10/Temmuz/1962 gün ve 123-1-16/1369, 
ç- 8/ ubat/1965 gün ve 4-1-1-7/1388 say l  Genelgeler ile, 
II.a- 31/Aral k/1973 gün ve 4-1-11-10/8965-8971, 
b- 1/A ustos/1974 gün ve 4-1-11-10/4741-4747, 
c- 12/A ustos/1976 gün ve 4-1-2-1/5531-5537, 
ç- 11/A ustos/1978 gün ve 4-1-11-10/5082, 
d- 1/Ekim/1979 gün ve 4-1-11-10/4881-4888 say l  
Gruplar arac l  ile yap lan genelgeler yürürlükten kald r lm t r. 

2942 Say l  Kamula t rma Kanununun, idaremizi ilgilendiren maddeleri geni  bir ekilde 
yönergede aç klanm t r. Kamu yat r mlar n n süratle gerçekle mesi ve di er taraftan ta nmaz mal  
elinden al nan ki inin biran evvel paras n  alabilmesi için, kamula t rma i lemlerinin hemen yerine 
getirilmesi personelimizin ba ta gelen görevleri aras nda bulunmal d r. Bu dü ünce ile hareket edilerek 
vatanda a ve ilgili kurumlara her türlü yard m n yap lmas n  ve i lerin süratle bitirilmesini, ekte 
gönderilen kanun metni ve yönergeye göre i lem yap lmas n n teminini önemle rica ederim. 

 
Halim Çorbal  
Genel Müdür 
 
 

KAMULA TIRMA KANUNUNUN KURULU UMUZU LG LEND REN 
MADDELER NE L K N YÖNERGE 

 
I. Kamula t rma kanununun 1 nci maddesinde, kamula t rmay  yapacak olanlar ile kamula t rma 

konusuna girecek eyler belirlenmi tir. 
A- kamula t rmay  yapacak olanlar; ba ta devlet olmak üzere il özel idareleri, belediye ve köy 

gibi kamu tüzel ki ileri, katma bütçeli daireler, kamu iktisadi te ebbüsleri, Yüksek Ö retim Kurulu, 
Üniversite, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu do rudan 
do ruya kamula t rma yetkisine sahip bulanmaktad rlar. 

Ayr ca, gerçek ve özel hukuk tüzel ki ilikleri lehine, özel kanun hükümlerine dayan larak 
yap lacak kamula t rmalarda, bu ki ilerin ba vurular  üzerine, gördükleri hizmeti denetleme mevkiinde 
bulunan idareler yetkili bulunmaktad r. 

B- Kamula t rma konusuna giren eyler 
1- Kamula t r lacak ta nmaz mal ve kaynaklar gerçek ve özel hukuk tüzel ki iliklerine ait 

olmal d r. Devlet mal  olan veya bir kamu tüzel ki ili i veya kurumuna ait bulunan ta nmaz mallar, ile 
kaynaklar di er idarelerden birine gerekli oldu u takdirde, kanunun 30 ncu maddesi uyar nca uzla ma 
yoluna gidilir. 

Ayr ca, özel kanunlarla kamula t rma konusu d nda kalaca  hükme ba lanan ta nmazmallar 
kamula t r lamazlar. 



38

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası / İzmir Şubesi

Bir ta nmazmal n kamula t r labilmesi için, o ta nmazmal n kamu yarar  ile ilgili bir i e tahsis 
edilmesi zorunludur. Kamu yarar  yoksa kamula t rma söz konusu de ildir. 

 
II- Kanunun 2 nci maddesinde (idare) ve (ta nmaz mal veya kayna n bulundu u yer) deyimleri 

tan mlanmakta ve kanunda kullan lan idare deyimi ile güdülen amac n ne oldu u aç klanmaktad r. 
Kamula t rma hak ve yetkisi tan nan kamu tüzel ki ileri ve kurumlar  ile gerçek ve özel hukuk 

tüzel ki ilikleri (idare) deyimi kavram na al nm t r. 
Ta nmazmal n, tapu sicilinde kay tl  oldu u veya olmas  gerekti i il veya ilçeyi de, ta nmaz n 

ve kayna n bulundu u yer olarak tan mlamaktad r. 
III- Kanunun 3 ncü maddesinde, kamula t rma artlar  belirtilmektedir. Buna göre; idareler, 

kanunlarla yapmak zorunda bulunduklar  kamu hizmet ve te ebbüslerinin yürütülebilmesi için gerekli 
olan ta nmazlar , kaynaklar  ve irtifak haklar n , bedellerini nakden ve pe inen ödemek suretiyle 
kamula t rabilirler. Ancak maddenin ikinci f kras nda belirtilen hallerde, bedeli e it taksitlerle 
ödenmek suretiyle kamula t rma yap labilir. 

IV- Kanunun 4 ncü maddesi; kamula t r lacak ta nmazmal n mülkiyetine dokunulmadan, irtifak 
hakk  tesisi ile idarenin kamula t rma amac na ula mas  halinde, ta nmazmal n veya kayna n 
tamam n n kamula t r lmas  yerine, idare lehine irtifak hakk  tesis edilebilece ini hükme ba lam t r. 

V- Kanunun 5 nci maddesinde, kamula t rman n gere i olan kamu yaran n n varl na karar 
verecek merciler, 6 nc  maddesinde ise bu kararlar  onamaya yetkili merciler aç klanm t r. 

Bakanl klar ve Bakanlar Kurulu taraf ndan verilen kamu yarar  varl na ili kin kararlar n 
onanmas na, onanm  imar plan na veya ilgili Bakanl klarca onanm  özel plan ve projesine göre 
yap lacak hizmetler için kamu yarar  karar  al nmas na ve onanmas na gerek yoktur. 

Kamula t rmada; kamu yarar  varl na ili kin karar  yetkili merci taraf ndan verilip verilmedi i 
hususu, idari yarg  denetimi alt nda olup, bu konuda aç lacak davalar n idari yarg da aç lmas  gerekir. 

VI- Kanunun 7 nci maddesinde kamula t rma öncesi yap lacak olan i lemler gösterilmi  ve 
ta nmazmal n tapu sicilline, idari erh verilmesi hükmü getirilmi tir. 

Kamula t rmay  yapacak idare, kamula t r lacak veya kamula t rma yolu ile irtifak hakk  
tesis edilecek ta nmazmal ve kaynaklar n hudut, miktar ve cinsini gösterir haritas n  yapt rmak, 
tapu ve vergi kay tlar  üzerinde veya tapusuz yerlerde haricen yapt raca  ara t rma ile mal 
sahiplerini, zilyetlerini ve bunlar n adreslerini tespit ettirmek zorundad r. Bu hususta 
kamula t rmay  yapacak idarelere her türlü yard m ve kolayl k gösterilmelidir. 

Bu maddenin idaremizi ilgilendiren yönü ise idari erh i lemi olup, idarenin, kamula t rma karar  
verilmesinden (kamu yarar  varl  karar  al n p, onayland ktan) sonra, kamula t rman n tapu sicilline 
erh verilmesini, ta nmazmal n kay tl  bulundu u tapu idaresine bildirilmesi gerekmektedir. Bu 

bildiri  üzerine tapu idaresine, tapu kütü ünün beyanlar hanesine "................................idaresince 
kamula t rma karar  al nm  olup, 2942 say l  kanunun 7 nci maddesine göre erh  ...................tarih 
....................yevmiye" eklinde belirtme yap lmas  ve belirtme tarihinden itibaren de mülkiyette ve 
mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek de i ikliklerin kamula t rmay  yapan idareye 
bildirmesi gerekmektedir di er bir anlat mla  idari erh, tasarruf hakk n  önlemeyip, yeni maliki veya 
mülkiyetten gayri ayni hak iktisap edecek ki iyi uyar c  anlamdad r. Taraflar n, bu hususu bilerek kabul 
etmeleri halinde, talep edilen i lemlerin kar lanarak sonucunun kamula t ran idareye bildirilmesi 
gerekmektedir. 

Bu bildirimde, kanunun 13 ncü maddesine göre ilgilisine tebligat yap ld nda, ta nmaz n devir 
ve temliklerinin önlenebilmesi ve 31/b maddeye göre erh verilebilmesi için durumun tapu sicil 
muhaf zl na da bildirilmesi gerekti i belirtilmelidir. 

Maddenin son f kras nda, erh tarihinden itibaren iki y l içerisinde 13 ncü maddeye göre 
tebligata ba lan lmam  ise bu erhin sicilden silinece i hükmü getirilmi tir. 

erh tarihinden itibaren iki y ll k süre geçmi  ve ilgilisince kendisine tebligat yap lmad  
gerekçesiyle erhin terkininin istenmesi halinde, durum idareye  bildirilerek, erhin terkininin gerekip 
gerekmedi i sorulmal  ve al nacak cevaba göre i lem yap lmal d r. 
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VII- Kanunun 8 nci maddesinde; kamula t rma i leminin her safhas nda, idareye sat n alma 
hakk  tan nm t r. Bu suretle sat n al nan ta nmazmal ve kaynak veya irtifak hakk  kamula t rma 
suretiyle edinilmi  say l r. Ancak kamula t rmaya ve bedeline itiraz davalar  aç lamaz. 

Maddeye göre idare kendi ihale komisyonu, yoksa bu amaçla kuraca  komisyon marifetiyle 
tespit edece i bedel üzerinden mal sahibi ile anla t  takdirde mal sahibinin bedele itiraz hakk  
olmad ndan, sat  için düzenlenecek  resmi senette, tezyidi bedel haklar n n sakl  oldu u yolundaki 
beyanlar kesinlikle yaz lmamal d r. 

Ancak, kamula t rma bedeli, idarenin kendi ihale komisyonu marifetiyle de il de, 10 ncu madde 
uyar nca te ekkül ettirilmi  k ymet takdir komisyonunca tespit edilmi  ise, kamula t rman n hangi 
safhas nda olursa olsun, mal sahibinin saptanan bedeli kabul etmemesi ve r zai yoldan takrire 
yana mamas  halinde idare 17 nci maddeye göre dava açmas  gerekti inden, gerek dava aç lmadan ve 
gerekse dava aç ld ktan sonra mal sahibi taraf ndan tezyidi bedel hakk n n sakl  oldu u yolunda 
beyanda bulunuldu u takdirde, bu husus sat  için düzenlenecek resmi senette belirtilmeli ve tescil 
i lemi yap lmal d r. 

VIII- Kanunun 9 ncu maddesinde, kadastro görmeyen yerlerdeki tespit i lemi, 10 ncu 
maddesinde k ymet takdir komisyonlar n n seçilmesi ve kurulu  biçimi, 11 nci maddesinde, k ymet 
takdirindeki genel esaslar aç klanm t r. 

IX - Kanunun 12 nci maddesinde, k smi kamula t rmalarda, ta nmazmal n k ymetinin 
takdirindeki esaslar aç klanm  ve mü terek mülkiyet hükümlerine göre tasarruf edilen 
ta nmazmallar n k smi kamula t r lmalar nda pay kamula t r lmas  esas  getirilmi tir. 

Buna göre, k smi kamula t rmaya tabi tutulan payl  ta nmazmal, payda lar  aras nda fiilen 
bölünerek tasarruf ediliyor ve k smi kamula t rma, bu ekilde tasarruf edilen bir veya birden çok 
payda n yerinin tamam n  veya bir k sm n  kaps yor ise, sadece bu payda  veya payda lar n paylar  
kamula t r labilecektir. 

Bu madde uyar nca yap lacak uygulama; 
1- Ortaklar aras nda haricen taksim edilmek suretiyle tasarruf edilen yerlerde, bir veya birkaç 

payda n pay n n kamula t r lmas nda, kamula t r lan k s m Medeni Kanunun 912 nci maddesi 
uyar nca tescile tabii olmayan yerlerden bulundu undan  tapu sicilinden terkin edilecek ise; 

a- Kamula t r lan ve terkine tabi yer ta nmazmal n kenar na isabet ediyorsa, 
aa) Kamula t r lan k sm n maliki tek veya birden fazla olmakla beraber hepsi ayn  anda takrire 

yana yorsa; 
Kamula t r lan k sm n miktar , ta nmazmal n miktar ndan dü ülerek, 
Paylar  kamula t r lan malik veya maliklerin pay veya paylar n n tamam  kamula t r lm  ise 

isim veya isimlerin tapu kayd ndan terkini ile, geri kalan maliklerin paylar n n toplam  payda kabul 
edilerek ve eski kayd n malik sütunu kayd n maliklerin talebi ve muvafakat  aranmadan re'sen 
düzeltilmelidir. 

Paylar  kamula t r lan malik veya maliklerin, paylar n n bir k sm  kamula t r l yorsa; 
kamula t r lan k s m hangi payda  veya payda lar n pay na isabet ediyor ise onlar n paylar ndan bu 
miktar dü ülmeli. Tüm payda lar n paydalar  ise yukar daki aç klamaya göre yeniden düzeltilmelidir. 

ab) Maliki birden fazla fakat ayn  anda takrire yana m yorlarsa; 
Bu durumda, kamula t r lan miktar ana ta nmaz mal n miktar ndan dü ülerek, ayr  bir sahifeye 

ana ta nmaz n parsel say s  bölü (A) harfi verilmek suretiyle (örnek 57/A) paylar  kamula t r lan 
ki iler ad na tescil edilir. R zai yoldan fera a yana anlar n fera  takrirleri al nmak suretiyle, fera  
veren payda n, tapu kütü ünün mülkiyet sütunundaki ismi k rm z  mürekkeple çizilerek, çizilen ismin 
üzerine (Terkin edilmi tir) ibaresi, iktisap sütununa da (Kamula t rma) ve yevmiye tarih ve numaras  
yaz lmak suretiyle i lem yap lmas , bu i lemlerin bitiminde bu sahifenin, sebebi beyanlar hanesinde 
yaz lmak suretiyle kapat lmas  gerekir. 

Ana ta nmazmaldaki paylar ise (aa) bölümünde izah olundu u üzere yeniden ve re'sen düzeltilir. 
b- Kamula t r lan ve terkine tabi yer ta nmazmal  parçalara ay r yorsa; 
Bu durumda, ifraz zorunlu oldu undan kamula t rma haritas na göre ta nmaz kaç parçaya 

ayr l yorsa, ifrazen tescil edilir. 
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Kamula t r larak sicilden terkin edilecek k sma isabet eden parsel sadece pay  kamula t r lanlar 
ad na tescil edilecektir. Kamula t rma i lemleri tamamlanmas ndan sonra bu i lem için aç lan sahife 
sicilden ç karma nedeniyle kapat l r. 

Kamula t rma d nda kalan k s mlara isabet eden parseller paylar  kamula t r lamayan payda lar 
ad na (aa) bölümünde izah edildi i ekilde ve her parselde ayn  paylar verilmek suretiyle tescil edilir. 

2- Fiili olarak tasarruf edilen yerlerde, yap lan pay kamula t rmas nda, kamula t r lan k s m 
tescile tabi yerlerden ise, 

Bu durumda da kamula t r lan k sm n idare ad na tescil edilece inden ifraz zorunludur, i lemleri 
(1/b) bölümünde izah edildi i gibi yap lmal d r. 

Bu madde gere ince yap lacak pay kamula t rmalar nda, fiili bölünmenin varl n , ara t rmak 
kamula t rmay  yapan idarenin görevi oldu undan, kamula t r lan k sm n o ki iye ait oldu unun, 
hissesi kadar yer i gal edip etmedi inin ve her hangi bir ihtilaf bulunmad n n idarece yaz l  
olarak bildirilmi  olmas  aran lmal  ve tescil i lemi yap ld ktan sonra di er payda lara Medeni 
Kanunun 927 nci maddesi gere ince tebligat yap lmal d r. 

Ayr ca; Kamula t rma ile ta nmazmal mülkiyeti veya irtifak hakk  kamula t rmay  yapan 
idareye intikal etti ine göre, k smi kamula t rmalarda veya idare lehine tesis edilecek irtifak 
hakk , kamula t rman n zorunlu k ld  bir tasarruf oldu undan, imar kanunu hükümlerine 
göre belediye encümeni veya il idare kurulu karar  aran lmas na gerek yoktur. 

Di er taraftan, her ne kadar irtifak hakk n n do umu için, ta nmazmal maliklerinin tamam n n 
kanunen akde i tiraki zorunlu ise de, kamula t rmada, idare kamula t rma yolu ile  irtifak hakk n , 
Medeni Kanunun 633/2 nci maddesi  gere ince tescilden evvel iktisap etti i ve payda lar n haklar  
bedele dönü tü ünden istemde bulunan payda lar n paylar  üzerinde irtifak hakk  tesisinde sak nca 
bulunmamaktad r. 

X - Kanunun 13 ncu maddesinde, tebligat ve  ilana ait esaslar 14 ncü maddesinde itiraz ve dava 
açma müddetleri ve mercileri 15 nci madde de bilirki ilerle ilgili hükümlere yer verilmi tir. 

XI - Kanunun  16 nci maddesinde, acele i lerde ta nmazmala el koyma ve tescile ait esaslar 
aç klanm t r. 

Kamula t rmay  yapan idarece, ta nmazmala hemen el konulmas na gerek görüldü ü hallerde, 
ileride ç kacak baz  sak ncalar  ortadan kald rmak ve bir haks zl a meydan verilmemesi için, o 
ta nmazmal üzerinde bulunan yap , a aç ve ürün gibi k ymet takdirine esas olabilecek eylerin 
niteliklerinin tesbit ettirilerek, ta nmazmal n mahkemece idare ad na tescil edilmesine karar verece i 
hükme ba lanm  olup, bu madde uyar nca verilecek kararlar gere ince ta nmazmallar n tapu 
idaresince, kamula t ran idare ad na tescil edilmesi gerekmektedir. 

XII - Kanunun 17 nci maddesinde, tapu sicilinde  kay tl  ta nmazmallar n idare ad na tescili 
aç klanm t r. 

Kanun, kamula t r lan ta nmazmal n idare ad na tescili için mal sahibinin r zas na dayanan fera  
i lemini kural olarak kabul etmi tir. Kamula t rma nedeniyle r zaen fera  verilmesi halinde, di er 
akitlerde oldu u gibi resmi senet düzenlenmesi ve tescilin buna göre yap lmas  gerekir. 

Mal sahibinin r zaen fera  vermemesi halinde ise tescil veya sicilden terkin için adli 
yarg dan karar al nmas  gerekmektedir. 

ster idare ad na tescil, ister terkin karar  verilmi  olsun, mahkeme kararlar , tescil için Medeni 
Kanunun 922 ve terkin için 923 ncü maddelerinde sözü edilen "ta nmazmal malikinin yaz l  beyan " 
yerine geçer ve  ta nmazmal tamamen veya k smen idare ad na tescil veya sicilden terkin edilir. 

Kamula t r lan ta nmazmallar n, gerek r zaen gerekse mahkeme karar na dayan larak idare 
ad na tescil veya sicilden terkininde, tapu sicili yönünden dü ülebilecek tereddütler; 

         1- Tapulama ve Kadastro görmeyen yerlerdeki ta nmazmallar n kamula t r lmas nda, 
a- Ta nmazmal n tamam  kamula t r lm  ise idarenin kabulü halinde tapu kayd ndaki miktar 

üzerinden idare ad na tescil veya sicilden terkin i lemi yap l r. 
b- Ta nmazmal n k smen kamula t r lmas nda; kamula t r lan miktar, tapu kayd ndaki 

miktardan az ise, tapu kayd na sad k kal narak, kamula t r lan k s m ile uhdede kalacak k sm n 
s n rlar  gösterilmek suretiyle iki k sma ifraz edilerek, kamula t r lan k s m idare ad na kalan 
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k s m malik ad na tescil edilir. Kamula t r lan k s m Medeni Kanunun 912 nci maddesi uyar nca 
sicilden ç kar lacak yerlerden ise tapu kayd n n miktar ndan dü ülür. 

c- K smen kamula t r lan miktar, tapu kayd ndaki miktar kadar veya daha fazla ise, 
kamula t r lan k sm n ifrazen idare ad n n tescil edilebilmesi veya tapu kayd ndaki miktar ndan 
dü ülmek suretiyle sicilden ç kar labilmesi için 5520 say l  kanun uyar nca mahkemeden ayr ca 
karar al nmas  gerekir. 

 2- Takyitli ta nmazmallar n kamula t r lmas ; 
 Kamula t rma: darelerin kamu yarar n n gere i olarak ve kamu gücüne dayanarak, kamu 

hizmetinin görülmesine ve yürütülmesine tahsis edilmek üzere ta nmazmal iktisap etmesi olup, halen 
yürürlükte bulunan 1617 say l  ön tedbirler yasas n n 8 nci maddesindeki "4753 say l  çitçiye 
Toprakland rma ve 4486 say l  Teknik Ziraat ve Teknik  Bahçevanerlik okullar  hakk ndaki yasalara 
dayan larak da t lan tar m  arazilerinin Toprak ve Tar m  Reformu Yasas n n yürürlü e girece i tarihe 
kadar devir ve temlik edilmeyece i" hükmü uygulanamayaca ndan bu yasalara göre verilmi  
ta nmaz mallar n r zai fera  veya mahkeme karar na dayan larak idare ad na tescilinde sak nca yoktur. 

Keza 2510 ve 5618 say l  yasalar uyar nca tevzi edilen ta nmazmallar n takyit süresinin 
dolmam  olmas  ve ipotekli bulunmu  olmas  kamula t rmaya engel te kil etmeyece inden 
k smen veya tamamen yap lacak kamula t rmalarda, kamula t rma bedelinden, kamula t r lan 
k sma isabet eden ipotek miktar , ipote e mahsuben fek edilmek suretiyle tescil i lemi yap lmal  
ve malik uhdesinde kalan k sm n tapu kayd na bakiye kalan borç için ipotek ve takyit erhi 
nakledilmelidir. 

3- Üzerinde, ipotek, haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve benzeri takyitler bulunan 
ta nmazmallar n kamula t r lmas ; 

Kamula t rma ile ta nmazmal n mülkiyeti tescilden önce kamula t ran idareye geçti inden 
ta nmaz malikinin ve ta nmaz üzerindeki mülkiyetten gayri hak sahiplerinin haklar  bedele 
dönü mektedir. 

Bu nedenle, ta nmazmal üzerinde ipotek, haciz ve benzeri takyitler olsa bile, ili kisiz olarak 
kamula t ran idare ad na tescil edilmesi gerekir. Ancak tescilinden sonra, kamula t rma bedelinin 
ödenmesinde dikkate al nmak üzere konunun ayr nt l  olarak kamula t rma bedelinin  yat r lm  oldu u 
banka ile ipotek alacakl lar na haciz ve benzeri takyitleri koyduran kurulu lara ve kamula t ran idareye 
bildirilmesi gerekir. (M.K. 927. mad.) 

4- tirak halinde mülkiyet olarak; tasarruf edilen ta nmazmallar n kamula t r lmas ; 
Bilindi i gibi; Medeni Kanunun 633 ncu maddesine göre, kamula t rma karar n n kesinle mesi 

ile ta nmazmal n mülkiyeti, kamula t rmay  yapan idareye geçmekte ve maliklerin haklar  bedele 
dönü mektedir. 

Bu nedenle i tirak halinde malik olunan ta nmazmal n tamam n n yada bir k sm n n 
kamula t r lmas  halinde, bütün payda lar n ayn  anda fera  vermeleri zorunlu olmad ndan 
payda lardan birinin ba vurusu halinde i tirak hali bozularak, onun pay n n kamula t ran idareye 
sat n n yap lmas  gerekmektedir. 

5- Hükmen kamula t r lan ta nmazmal n vergi ili ikleri; 
Gerek, kanunun 16 nc  maddesine göre al nan tescil kararlar  ve gerekse, malikin r zai fera  

vermemesi hallerinde 17 nci maddeye göre mahkeme karar  ile yap lan cebri tescil veya terkin 
i lemlerinde, ta nmazmal malikinin kamula t rmaya konu ta nmazmal nedeniyle, (Emlak vergisi, 
veraset ve intikal vergisi gibi) vergi borcu bulunup bulunmad  ara t r lmaks z n, vergi ili i i 
kesilmeden idare ad na tescil edildikten sonra, vergi dairesine kamula t rma bedeli belirtilerek ayr nt l  
olarak derhal bilgi verilmesi gerekir. 

Ayr ca, harçlar kanununa ekli (4) say l  tarifenin 20/a pozisyonu gere ince, ta nmazmal 
malikince ödenmesi gerekli harç; kamula t rma bedelinden mahsup edilerek vergi dairesi ad na ayr ca 
bloke edildi inin bildirilmesi halinde, temlik harc n n tahsili de aranmaks z n idare ad na tescil i lemi 
yap lacak ve tahsilat n sa lanmas n  teminen durum vergi dairesine bildirilecektir. 

XIII- Kanunun 18 nci maddesinde, ta nmazmal n ayn na ili kin ihtilaflarda, kamula t ran 
idarenin has m olamayaca  ve mülkiyetin çeki meli olmas n n idare ad na tesciline engel olmad  
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vurgulanm t r. 
Kamula t rma ile ta nmazmal n mülkiyeti idareye geçmekte ta nmazmal maliki ile ayni hak 

sahiplerinin haklar  bedele dönü tü ünden, ta nmazmal n mülkiyetinin veya üzerindeki ayni haklar n 
çeki meli olu u kamula t rmaya ve idare ad na tescil veya sicilden terkine engel de ildir. 

XIV- Kanunun 19 ncu maddesinde; Tapuda kay tl  olmayan ta nmazmallar n tescili ve zilyedin 
haklar  belirlenmi  olup, kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan ta nmazlar n, tapu 
sicillinde kay tl  bulunmamas  kamula t rmaya engel de ildir. 

Tapu sicillinde tescilli  bulunmayan bir ta nmazmal n kamula t r lmas na ili kin idari i lemler, 
tapu sicillinde tescilli ta nmazlardaki usul ve esaslar içinde cereyan eder. Özellik ta yan yönü, 
zilyetlik iddialar n n incelenmesinde gösterilecek dikkat ve zilyetli i tevsik edecek delillerin sa lam ve 
kanaat verici olmas d r. 

Maddeye göre; dare ya hakk n varl n  kendisi saptamakta ve tescil olunmas  için mahkemeye 
ba vurmakta veya hak sahibinin hakk n  tesbit ettirmesi için kendisine imkan tan maktad r. 

Tapu sicillinde tescilli bulunmayan ta nmazmal n kamula t rma nedeniyle idare ad na tescil 
edilebilmesi için idarece gerekli soru turman n yap lmas , zilyedinin saptanm  olmas  ve bedelinin 
milli bir bankaya yat r larak mahkemeden tescil karar  istenmesi gerekir. 

Mahkeme yapaca  inceleme sonunda delil ve belgeleri yeterli gördü ü takdirde tescil ve 
zilyetli in erhi karar  verecek delil ve belgeleri yeterli görmezse istemi reddedecek ve zilyede dava 
açmas  için süre tan yacakt r. 

Bu durumda, mahkemece verilen tescil ve erh karar nda iki sonuç birden hükme 
ba lanmaktad r. 

a- Ta nmazmal n kamula t r lan idare ad na tescil edilmesi. 
b- Zilyedin kim oldu unun tapu siciline erh verilmesi. 
Mahkeme karar  tapu idaresine, tescil istemiyle ibraz edilince, ta nmazmal idare ad na tescil 

edilerek, tapu kayd n n beyanlar hanesine zilyedinin kim oldu unun hüküm gere i erh verilmesi 
gerekir. 

Tapuda kayd  bulunmayan ta nmazmallar üzerine, kamula t rmak suretiyle irtifak hakk  
tesisinde ise, mülkiyet hanesi aç k b rak lmak ve zilyedi beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle 
irtifak hakk  tesis ve tescil edilir. Bilahare zilyet taraf ndan, mülkiyetinin kendisine ait  oldu una dair 
ad na tesciline hüküm veren mahkeme karar n n ibraz  halinde, aç k b rak lm  olan mülkiyet hanesi 
doldurularak tapu senedinin ilgilisine verilmesi gerekir. 

XV- Kanunun 21 nci maddesinde, kamula t rmay  yapan idareye, kamula t rmadan 
vazgeçebilme hakk  tan nm t r. 

dare, kamula t rman n her safhas nda, kamula t rma karar  veren ve onaylayan yetkili mercii 
karar  ile tek tarafl  olarak kamula t rmadan vazgeçebilir. 

dare vazgeçmekle, kamula t rma hükümsüz hale gelir. Bu nedenle, ta nmazmala daha önce el 
konulmu  ise, idare bu yerden çekilmek ve ta nmazmal  sahibine teslim etmekle ödevlidir. 
Ta nmazmal, Tapu sicillinde idare ad na tescil edilmi se, tescilin dayana  kalmad ndan, idarenin 
kamula t rma bedelinin tahsil edildi ini belirten talebi  ve idare temsilcisi ile eski malikin taKrirlerine 
dayan larak ve ta nmaz n Emlak Vergi dairesine beyan edilen de eri üzerinden tashih harc  tahsil 
ettirilmek suretiyle eski malik ad na tescil edilmesi gerekir. 

Tapu sicillinde kayd  olmay p da, zilyedi erh verilmek suretiyle kamula t r lan ta nmazmallar n 
kamula t r lmas ndan da tek tarafl  olarak vazgeçilmesi mümkündür. Bu durumda zilyet ad na bloke 
edilen kamula t rma bedelinin geri al nd n n ve zilyedine iadesinin talep edilmesi gerekmekte olup, 
bu talebe istinaden, ta nmazmal n sicilden ç kar larak eski duruma getirilmesi ve Medeni Kanunun 
927 nci maddesi uyar nca zilyede bilgi verilmesi gerekir. 

XVI- Kanunun 22 nci maddesinde, taraflar n anla arak da kamula t rmadan vazgeçebilecekleri 
ve kamula t r lan ta nmazmala kamula t rmay  yapan idare d nda ba ka bir idare kamu hizmeti 
amac  ile ihtiyaç duydu u takdirde, bu kanunun 30 ncu veya 1050 say l  kanunun 23 ncü maddeleri 
gere ince devir veya tahsis edilebilece i kabul edilmi tir. 

Taraflar n anla mas  ile kamula t rmadan vazgeçilebilmesi için, kamula t rman n kesinle mesi, 
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kamula t rma amac na tahsise gerek kalmam  olmas , eski mal sahibi veya mirasç lar n n vazgeçmeyi 
kabul etmi  olmas  ve kamula t rma bedelinin üç ay içinde iade etmesi gerekir. 

 
Bu durumda da 21 nci maddede aç kland  üzere eski malik ad na tashih harc  tahsil ettirilmek 

suretiyle tescil edilir. 
XVII- Kanunun 23 ncü maddesinde, belli ko ullarda, mal sahibine mahkemeye ba vurarak, 

ald  kamula t rma bedelini, ald  günden itibaren i leyecek kanuni faizleri ile birlikte ödeyerek 
ta nmaz  geri alabilme imkan  tan nm t r. 

Mahkeme karar na göre yap lacak tescil i leminde de tashih harc  tahsil ettirilmesi gerekir. 
u kadarki kamula t rmay  yapan idarenin, bu madde gere ince r zai yoldan geri vermesi halinde 

21 nci maddede aç kland  üzere eski malik ad na tescil edilir. 
XVIII- Kanunun 24 ncü maddesinde, kamula t rma bedelinden dü ülecek hasarlar, 25 nci 

maddesinde de haklar n s n rland r lmas  ve mülkiyetin idareye geçmesi aç klanmaktad r. 
Buna göre, haklar n kullan lmas  ve borçlar n yerine getirilmesi bak m ndan kamula t rma i lemi 

ta nmazmal maliki bak m ndan, 13 ncü madde gere ince yap lan tebligatla, idare içinse tebligata 
ç karma ile ba lamakta olup, mülkiyetin idareye geçmesi ve idari yarg  yönünden kamula t rma 
i leminin kesinle mesi ile olmaktad r. 

XIX- Kanunun 26 nc  maddesinde; Mal sahibinin kabulü halinde trampa yolu ile 
kamula t rmaya olanak tan nm t r. 

Kamula t rma bedeli yerine verilecek ta nmaz n de erinin, idarenin ihale komisyonunca, yoksa 
bu amaçla kurulacak bir komisyonca tesbit edilmesi, ta nmaz bedelleri aras ndaki fark n nakit olarak 
kar lanmas  ve idarece verilecek ta nmaz n de erinin, kamula t rma bedelinin %120 (Yüzde 
yüzyirmi) sini a mamas  gerekir. 

XX- Kanunun 27 nci maddesinde, baz  hallerde idareye acele kamula t rma imkan  tan nm t r. 
Acele kamula t rma yap labilmesi için üç ko uldan birinin var olmas  gerekir. 

Birinci ko ul: 3634 say l  kanunun uygulanmas nda, yurt savunmas  ihtiyac  bulunmas . 
kinci ko ul: Acele kamula t rma yapma zorunlulu unun Bakanlar Kurulunca karar alt na 

al nm  olmas , 
Üçüncü ko ul: Özel kanunlarla öngörülen ola anüstü durumlarda gerekli görülmesi. 
Bu üç ko uldan birinin varl  halinde, k ymet takdiri d ndaki i lemler sonradan tamamlanmak 

üzere, ilgili idarenin istemi üzerine mahkemece yedi gün içinde, bilirki ilere tesbit ettirilecek de eri 
milli bir bankaya yat r larak idarece o ta nmaza el konulabilir. Mahkeme karar nda idare ad na tescil 
hükmü varsa karar uyar nca tescil i lemi yap l r. 

XXI- Kanunun 29 ncu maddesinde; Kamula t rman n gerektirdi i her çe it masraf ve tapu 
harçlar n n idarece ödenece i belirtilmi tir. 

Bu nedenle, kamula t r lan ta nmaz n idare ad na tescil edilebilmesi için yap lacak ifraz, tashih 
ve benzeri i lemler için tahsil ettirilmesi gerekli tapu harçlar n n, harç ba kl  yok ise idarenin 
ödenmesi gerekir. 

Burada idarenin ödemekle yükümlü oldu u, tapu harc , kamula t rman n yap labilmesi için 
gerekli olan, örne in; k smi kamula t rmalardaki ifraz i lemi için tahsil ettirilmesi gereken harç olup, 
ancak Harçlar Kanununa ekli 4 say l  tarifenin 20/a pozisyonu gere ince kamula t rma bedeli 
üzerinden devir eden ve harç ba kl  yoksa devir alandan (kamula t ran) ayr  ayr  %40 oran nda 
harç tahsil ettirilmesi bu hüküm içine girmemektedir. 

XXII- Kanunun 30 ncu maddesinde; Bir idareye ait ta nmazmal n gerekti i takdirde, anla ma 
yolu ile di er idareye devri öngörülmü tür. 

Kanunun birinci maddesinin aç klanmas nda da belirtildi i üzere, kamula t rma özel ki ilere ait 
ta nmazmallar için söz konusudur. Bir idarenin ihtiyaç duydu u ta nmazmal di er bir idareye ait ise, 
iki idarenin anla ma yoluna gitmeleri gerekmektedir. Anla ma sa lanamad  takdirde idari yarg ya 
ba vurulmas  gerekir. Anla ma sa lan rsa resmi senet düzenlenerek, anla ma sa lanmam  ise idari 
yarg dan (mahalli idare mahkemesi veya Dan tay) kesinle mi  karara istinaden tescil i lemi 
yap lmal d r. 
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XXIII- Kamula t rma kanununun, yasak i ler ve eylemler ba l n  ta yan 31 nci (Mülga 6830 
say l  kanunun 32 nci) maddesinin (b) f kras  "Kamula t rma karar n n tebli inden sonra 
ta nmazmal n ba kas na devir ve fera  veya temliki"ni yasaklam t r. 

Bu nedenle; Kanunun 5 nci maddesi uyar nca al nm  kamu yarar  karar n n 6 nc  maddede 
belirtilen mercilerce tasdik ve bedelinin milli bankalardan birine yat r lmas ndan ve 13 ncü madde 
uyar nca ilgililerine tebli  edilip, kamula t rma i leminin kesinle mesinden sonra, tapu idaresine 
bildirilmesi gerekir. Bu bildiri üzerine, mülkiyet hakk n n kamu hukukundan do an k s tlanmas  
olarak, Tapu Sicil Tüzü ünün 88 nci maddesi gere ince, ta nmazmal n kay tl  bulundu u kütük 
sahifesinin beyanlar hanesine (2942 say l  kanunun 31/b maddesi gere ince 
kamula t r lm t r..................tarih ............yevmiye) belirtmesi yap larak, kanunun 7 nci maddesi 
gere ince yine beyanlar hanesine verilen idari erhin terkin edilmesi gerekir. 

31 nci maddenin (b) f kras  gere ince yap lacak belirtmeden sonra ta nmazmal n devir ve 
temliki veya mülkiyetten gayri ayni veya ahsi hak tesisi mümkün de ildir. 

Ancak; k smi kamula t rmalarda, kamula t rmadan arta kalan parça üzerinde malikin tasarruf 
hakk n n durdurulmas  dü ünülemeyece inden, tapu kayd na 31/b madde gere ince belirtme 
yap lmakla beraber kamula t rma yahut imar plan  veya ilgili bakanl kça onanm  özel plan ve 
projesinde gösterilen kamula t r lacak k s m ile kamula t rma d nda b rak lan k s m maliklerinin 
talep ve muvafakatleri aranmaks z n ifrazen ayr larak, belirtmenin kamula t r lan ta nmazmal n 
beyanlar hanesine nakledilmesi gerekir. 

XXIV- Kanunun 35 nci maddesinde; imar mevzuat  gere ince düzenlemeye tabi tutulan 
ta nmazmallardan al nan düzenleme ortakl k paylar  ile imar mevzuat na göre yap lan 
parselasyonlarda malikin muvafakat  ile kamu hizmet ve tesisleri için ayr lm  veya sicilden terkin 
edilmi  yerler için eski malikler taraf ndan mülkiyet iddias nda bulunulamayaca  ve kar l n n 
istenemeyece i hükmü getirilmi tir. 

XXV- Kanunun  36 nc  maddesinde; Kamula t rma yolu ile kamula t ran idare ad na tescil edilen 
ta nmazmal için, herhangi bir nedenle gerçek ve tüzel ki iler ad na yeniden tapu tesis edildi i 
takdirde, idarenin istemi üzerine, hakimin gerekli incelemeyi yaparak, sonraki kayd n iptali hakk nda 
karar verece ini ve bu i lemlerin harç ve resme ba l  olmad  hükme ba lanm t r. 

Bu durumda, sonradan tesis edilen tapu kayd n n iptali hakk nda verilecek karar n kesinle mesini 
müteakip, tapu idaresine ibraz edilmesi halinde, harç al nmadan kayd n iptali ile. varsa üzerindeki 
ipotek alacakl lar na ve haciz ve benzeri takyitleri koyan mercilere Medeni Kanunun 927 nci maddesi 
uyar nca duyuru yap lmas  gerekmektedir. 

 
Halim Çorbal  
Genel Müdür 
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T.C. BA BAKANLIK 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ü 
Tasarruf lemleri Dairesi Ba kanl   
Say : B021TKG0100001-073/1555/             Tarih:  03.08.2001 
Konu:  
Genelge No 2001/10 
TAPU VE KADASTRO ......BÖLGE MÜDÜRLÜ ÜNE  
.............TAPU S C L MÜDÜRLÜ ÜNE 
.............KADASTRO MÜDÜRLÜ ÜNE  

8/Kas m/1983 tarih, 18215 say l  Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren 2942 say l  
Kamula t rma Kanununun baz  maddelerinin de i tirilmesi ve baz  maddelerine yeni f kralar eklenerek 
yeniden düzenlenmesini öngören 4650 say l  "Kamula t rma Kanununda De i iklik Yap lmas  
Hakk nda Kanun" 5/May s/2001 tarih, 24393 say l  Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.  

Buna göre, 5/May s/2001 tarih, 24393 say l  Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren 
4650 say l  Kamula t rma Kanununda De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun uyar nca, 2942 say l  
Kamula t rma Kanununda yap lan de i ikliklerden Kurulu umuzu ilgilendiren maddeleri a a da 
aç klanm t r.  

A) 2942 say l  Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü f kras n n son cümlesi, " dare taraf ndan, 
erh tarihinden itibaren alt  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" eklinde 
de i tirildi inden, bundan böyle belirtme yap ld  tarihten itibaren alt  ay içinde, 10 uncu 
maddeye göre, kamula t rma bedelinin tespitiyle idare ad na tescili iste inde bulunuldu una 
dair ta nmaz mal n bulundu u yer asliye hukuk mahkemesinden al nacak belgenin (mahkeme 
müzekkeresi) kamula t rmay  yapan idarece ibraz edilmemesi halinde, bu ta nmaz malla ilgili 
olarak gelecek herhangi bir i lem talebi s ras nda ayn  tarih ve yevmiye ile, herhangi bir i lem 
talebi olmadan tespiti halinde ise yevmiyeye al nmak suretiyle tapu kütü ünün beyanlar 
hanesinde bulunan belirtmenin harç tahsil ettirilmeksizin resen sicilden terkin edilerek, i lem 
sonucundan kamula t rmay  yapan idareye bilgi verilmesi gerekir.  

B) Sat n alma usulü ba l kl  2942 say l  Kanunun 8 inci maddesi de i tirilerek, darelerin, bu 
Kanuna göre tapuda kay tl  olan ta nmaz mallar hakk nda yapaca  kamula t rmalarda sat n alma 
usulü yeniden düzenlenmi tir.  

C) 2942 say l  Kanunun 10 uncu maddesi, kamula t rma bedelinin tespiti ve ta nmaz mal n 
kesinle mi  mahkeme karar  uyar nca idare ad na tescili hususlar n  aç klamak suretiyle 
de i tirilmi tir. 

Buna göre, kamula t rmay  yapan idarece, o yer asliye hukuk mahkemesi taraf ndan verilmi  
kesinle mi  kamula t rma karar n n ibraz  halinde, maliklerin bu ta nmaz mala yönelik vergi ili i i 
aranmaks z n ilam n infaz edilerek, i lem sonucundan ilgili vergi dairesine tapu sicil müdürlü ünce 
bilgi verilmesi gerekmektedir.  

D)2942 say l  Kanunun 14 üncü maddesi de i tirilmi tir.  
Buna göre; i tirak halinde veya mü terek mülkiyetli ta nmazlarda maliklerden herhangi 

birinin dava hakk  söz konusu oldu undan, davada taraf olmad  yönünde mahkeme karar n n 
infaz nda tereddüt edilmemesi gerekir.  

E) 2942 say l  Kanunun 18 inci maddesinde, ta nmaz mal n ayn na ili kin ihtilaflarda, 
kamula t ran idarenin has m olamayaca  ve mülkiyetin çeki meli olmas n n idare ad na tesciline 
engel olmad  vurgulanm  iken, ad  geçen Kanununla 18. madde de i tirilerek;  
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Kamula t rmay  yapan idarece, kamula t r lacak ta nmaz mal n üzerinde ihtilaf olup olmad n , 
ta nmaz mal n bulundu u yerdeki tapu idaresi, kadastro müdürlü ü ve hukuk mahkemelerinden 
sorularak ve mahallinde ara t rma yap larak tespit edilmesi ve yap lan ara t rma 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, 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 Kanununun 3 üncü 
maddesinin ikinci f kras na göre yap lm  ise taksitle ödenmesi kar l nda idare ad na tesciline karar 
verilmesi istenilece i ve tapu sicil müdürlü ü taraf ndan da kamula t rmaya konu ta nmaz mal n 
bulundu u yer asliye hukuk mahkemesi taraf ndan verilmi  ve ilgili idarece ibraz edilmi  kesinle mi  
kamula t rma karar  do rultusunda, maliklerin bu ta nmaz mal nedeniyle vergi ili i i aranmaks z n 
ilam n infaz  yap larak, i lemin yap ld na dair bilgi tapu sicil müdürlü ünce ilgili vergi dairesine 
bildirilece i hüküm alt na al nm t r.  

Buna göre, kamula t r lmas  talep edilen ta nmaz mallar n, mülkiyeti üzerinde ihtilaf 
olmas  veya kadastrosu yap lmas na ra men kadastro mahkemesinde daval  olmas  halinde, 
kamula t rmay  yapan idarece kamula t rmaya yönelik al nm  kesinle mi  mahkeme karar  
ibraz edilmedi i sürece, talebin kar lanmamas  gerekmektedir.  

F) Tapuda kay tl  olmayan ta nmaz mallar n tescili ve zilyedin haklar  ba l kl  2942 say l  
Kanunun 19 uncu maddesi de i tirilmi tir.  

Buna göre; 3402 say l  Kadastro Kanununun 16 nc  maddesinde say lan kamu mallar ndan 
olmay p, tapuda tescilli olmayan ve zilyetlikle iktisap edilen ta nmaz mallar için, o yer asliye hukuk 
mahkemesi taraf ndan ta nmaz mal n idare ad na tesciline ve kamula t rma bedelinin zilyede 
ödenmesine yönelik verilmi  kesinle mi  karar do rultusunda i lem yap lmas  gerekmektedir.                             
G) 2942 say l  Kanunun 27 nci maddesinin birinci f kras ndaki "11 ve 12 nci" ibaresi "10 uncu", " milli 
bir bankaya" ibaresi "10 uncu maddeye göre yap lacak davetiye ve ilânda belirtilen bankaya" eklinde 
de i tirilmi tir.  

H) 2942 say l  Kanunun 29 uncu maddesi de i tirilmi  olup, bu madde uyar nca, kamula t r lan 
ta nmaz mal n idare ad na tescil edilebilmesi için, yap lacak her türlü i lemlerde tahsil edilmesi 
gerekli tapu harçlar  ve di er giderlerin harç ba kl  yok ise idarece ödenmesi gerekir.  

I) 2942 say l  Kanunun 30 uncu maddesi de i tirilerek, 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 lamayaca  öngörülmü tür.  

Ancak, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya al c  idarenin ba vurusuna altm  gün 
içinde cevap vermez ise anla mazl k al c  idarenin ba vurusu üzerine Dan tay'ca incelenerek iki ay 
içinde kesin karara ba lanaca ,  

Taraflar bedelde anla amad klar  takdirde, al c  idare, Kanunun 10 uncu maddesinde yaz l  
usullere göre, mahkemeye ba vuraca , mahkemece, ta nmaz mal n al c  idare ad na tesciline karar 
verilmesi sonucunda, devir al nan ta nmaz mal, kaynak veya irtifak hakk  sahibinden kamula t rma 
yolu ile al nm  say larak devir amac  veya devreden idarenin izni d nda ba kaca bir kamusal amaçla 
kullan lamayaca , aksi takdirde devreden idarenin 23 üncü madde uyar nca ta nmaz mal  geri 
alabilece i ve bu hususunda tapu kütü ünün beyanlar hanesine erh verilmesi gerekti i hüküm alt na 
al nm t r.  

Bu nedenle, kamu tüzel ki ilerine ait ta nmaz mallar n mahkeme karar na istinaden 
kamula t rma yolu ile di er bir idare ad na tescilinde tapu kütü ünün beyanlar hanesine "Bu ta nmaz 
mal devir amac  veya devreden idarenin izini d nda ba kaca bir kamusal amaçla 
kullan lamaz.......tarih, .........yev" eklinde belirtme yap lmas  gerekmektedir.  
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)Yasak i ler ve eylemler ba l kl  2942 say l  Kanunun 31 inci maddesi de i tirilerek idaremize 
yönelik (b) f kras na istinaden "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" yasaklanm t r.  

Bu nedenle, Kanunun 10 uncu maddesine istinaden, mahkemece yap lan tebligat, davet veya 
ilanen tebli den sonra, ya ilgili mahkemenin yada kamula t rmay  yapan idarenin mahkemenin 10 
uncu maddesi gere ince tebligat, davet veya ilanen tebli  yap ld n  belgelendiren yaz s na istinaden, 
ta nmaz mala ait tapu kütü ünün erhler hanesine "2942 say l  Kanunun 31/b maddesi gere ince 
kamula t r lm t r......tarih, .........yev" eklinde erh verilmesi gerekir.                          
 
Kanunun 31 inci maddesinin (b) f kras  gere ince yap lacak erhten sonra ta nmaz mal n devir 
veya temliki veya mülkiyetten gayri ayni veya ahsi hak tesisi mümkün de ildir.  

J) 2942 say l  Kanunun 13, 16 ve 17 nci maddeleri yürürlükten kald r lm t r.  
K) Geçici madde 1 ile, 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.  

Buna göre, kamula t rmaya konu ta nmaz mal üzerinde 31/b maddesi gere ince erh mevcut 
ise, bu Kanun ile de i tirilen hükümler dikkate al nmaks z n, önceki hükümlerin uygulanaca ,  

Di er taraftan, ta nmaz mal n üzerinde 7 nci madde uyar nca belirtme yap lm  ise, M.K.'nun 
934/2 nci maddesi uyar nca, kamula t rmay  yapan idareye tebli  tarihinden itibaren 30 günlük süre 
verilerek, bu süre zarf nda idarece mülga 13. madde uyar nca tebligat n yap ld n n bildirilmesi 
halinde önceki hükümler do rultusunda, tebligat n yap lmad n n bildirilmesi yada bu süre zarf nda 
cevap verilmemesi halinde tebligat yap lmam  kabul edilerek ad  geçen Kanunla de i tirilen 
hükümler dikkate al narak i leme yön verilmesi gerekmektedir.  

Bu nedenle, 5/May s/2001 tarih, 24393 say l  Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren 
4650 say l  "Kamula t rma Kanununda De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun" uyar nca 2942 say l  
Kamula t rma Kanununun de i tirilen maddeleri ile ilgili olarak bu genelge, de i ikli e u ramayan 
di er maddeleri ile ilgili olarak da 1467 say l  Genelge eki Yönerge uyar nca i lem yap lmas  gerekir.  

Bilgilerinizi ve gere ini rica ederim.  
 
Dr. Necdet POYRAZ 

         Genel Müdür  
Ek : 4650 say l  “Kamula t rma Kanunun'da de i iklik yap lmas  hakk nda kanun metni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası / İzmir Şubesi

B R TA INMAZIN ARSA MI,  ARAZ  M , OLDU U AYIRIMININ  YAPILMASI 
 

 Kamula t rma Kanununun 15.maddesi uyar nca olu turulan Bilirki i Kurulu'nun (özellikle, 
Kurul üyesi Harita ve Kadastro Mühendisinin) ilk özen gösterece i husus, kamula t rmaya konu 
olan ta nmaz mal n cinsinin do ru belirlenmesidir. 

 Bir ta nmaz mal n arazi mi yoksa arsa m  oldu u, ta nmaz de erlendirmesi bak m ndan 
büyük önem ta nmaktad r. 

Bu duruma göre, bir ta nmaz n ARSA veya ARAZ  cinsi nas l ayr lmal  ve belirlenmelidir? 
Kamula t rma Kanununda, ARSA’n n tan m  yap lmad ndan ARAZ  ile ARSA aras ndaki 

ay r m, 1319 Say l  Emlak Vergisi Kanunu'nun 1610 say l  kanunla de i ik 12. maddesinin 2. 
f kras nda, “Belediye s n rlar  içinde, belediyece parsellenmi  arazi arsa say l r” hükmü ile ayn  
maddenin 3. f kras nda “Belediye s n rlar  içinde veya d nda bulunan, parsellenmemi  arazilerin 
hangilerinin bu kanuna göre, arsa say laca  Bakanlar Kurulu Karar  ile belli edilir” denilerek, 
Belediye s n rlar  içinde veya d nda parsellenmemi  arazilerin hangilerinin arsa, hangilerinin arazi 
say laca  Bakanlar Kurulu'na b rak lm t r 

. 
ARSA SAYILACAK PARSELLENMEM  ARAZ  HAKKINDA BAKANLAR KURULU 
KARARI 

 
B.K.K. No: 83/6122 
Resmi Gazete No      : 17984 
Resmi Gazete Tarihi : 11/03/1983   Karar Say s  : 83/6122 
 
Ekli "Arsa Say lacak Parsellenmemi  Arazi Hakk nda Karar" n yürürlü e konulmas ; Maliye 

Bakanl n n 15/2/1983 tarihli ve GEL: EMLK-2433114-1/9329 say l  yaz s  üzerine, 1319 say l  
Emlâk Vergisi Kanununun 17/7/1972 tarihli ve 1610 say l  Kanunla de i ik 12 nci maddesinin 3 üncü 
f kras na göre, Bakanlar Kurulunca 28/2/1983 tarihinde kararla t r lm t r. 
 

Arsa Say lacak Parsellenmemi  Arazi Hakk nda Karar 
Madde 1 – a) Belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde imar plan  ile iskân sahas  olarak 

ayr lm  yerlerde bulunan,                                  
b) Belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde bulunup da bu imar plan  ile iskân sahas  olarak 
ayr lmam  olmakla beraber fiilen meskûn halde bulunan ve belediye hizmetlerinden faydalan 
makta olan yerler aras nda kalan, parsellenmemi  arazi ve arazi parçalar  arsa say l r. 

Ancak, bu yerlerdeki arazi ve arazi parçalar  zirai faaliyette kullan ld klar  takdirde arsa 
say lmaz. 

c) Belediye ve mücavir alan s n rlar  d nda olup da konut, turistik veya s nai tesis 
yap lmak amac yla, her ne ekilde olursa olsun parsellenen ve tapuya bu yolla erh verilen arazi 
ve arazi parçalar , 

d) Belediye ve mücavir alan s n rlar  d nda olup da deniz, nehir, göl ve ula m yollar  
kenar n da veya civar nda bulunmas  veya s nai veya turistik önemi yahut h zl  ehirle me 
faaliyetleri dolay s yla ve mar ve skân Bakanl n n önerisi üzerine Bakanlar kurulu Karar  ile 
belirle nen alanlar n s n rlar  içinde, imar plan  ile iskân sahas  olarak ayr lan yerlerdeki arazi 
ve arazi parçalar , arsa say l r. 

Madde 2 – 1 inci maddede aç klanan yerlerde bulunan arazi ve arazi parçalar n n rayicine 
uygun olarak beyan edilmesi esast r. 

Madde 3 – 1 inci maddenin (a) ve (b) f kralar nda yaz l  yerlerde bulunan arazi ve arazi 
parçalar ; 

a) Zirai faaliyet d nda kullan ld klar , 
b) Bo  tutulduklar  
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c) Bir y ldan fazla süre ile nadasa b rak ld klar , 
d) Beyanda bulunulmas  gereken y l  izleyen y lba ndan itibaren 5 y l içinde herhangi bir 

ekilde ahara devir ve temlik edildikleri, 
takdirde arsa say larak, geçmi  y l vergileri, 1319 say l  Kanunun 20 nci maddesinin ikinci 

f kras  hükmü de nazara al narak arsaya ait nispet üzerinden tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. 
Madde 4 – 1 inci maddesinin (a) ve (b) f kralar nda yaz l  yerlerde bulunan arazi ve arazi 

parçalar n n zirai faaliyette kullan p kullan lmad  vergi dairesince yoklama ile tespit olunur.
Bu kararda sözü edilen zirai faaliyetin kapsam ve niteli i Maliye Bakanl nca 

belirlenir.  
Madde 5 – 1 inci maddenin (a) f kras  kapsam na giren belediyeler, Belediye ve arsa mücavir alan 
s n rlar  içinde imar plan  ile iskân sahas  olarak ayr lan yerlerin s n rlar n , bu karar n yay m  tari- 
hinden itibaren 1 ay içinde, imar plan ndan ç kart lm  ölçekli ve koordineli paftalar üzerinde 
göstermek suretiyle yetkili vergi dairelerine bildirmekle mükelleftirler.  
         mar ve yol istikamet plan  mevcut olmayan belediyeler bu bildirimi mar Kanunu 
hükümlerine göre, an lan plan n yap l p yürürlü e konulmas n  izleyen üç ay içinde yaparlar.  
Belediye bulunmayan yerlerde bu bildirim, imar plan n n yürürlü e girdi i tarihten itibaren 
en çok üç ay içinde valilikler veya valiliklerce yetkili k l nanlar taraf ndan yerine getirilir.  
mar plan ndaki iskân s n rlar nda yap lacak de i iklikler de i ikli in yürürlü e giri  tarihin 

den itibaren en geç üç ay içinde ve yukar da belirtilen ekilde yetkili vergi dairelerine 
bildirilir.  
          Yukar da belirtilen bildirmeyle ilgili görevlerini zaman nda yerine getirmeyenler hakk nda 
213 say l  Vergi Usul Kanununun 148 ve 361 inci maddeleri uyar nca i lem yap l r.  
         Madde 6 – Bu karar hükümlerine dayan larak arsa say lan yerlerin arazi olarak veya arazi 
say lan yerlerin arsa olarak beyan edilmi  olmas  halinde, vergileme; ilgili vergi dairelerince re'sen 
düzeltilir ve eksik al nm  vergiler ikmal edilir, fazla al nm  vergiler de mükelleflerine red ve iade 
olunur.  
          Madde 7 – 17/3/1978 tarih 7/15114 say l  Kararname 1982 Bütçe Y l  sonunda yürürlükten 
kalkar.  
          Madde 8 – Bu karar 1/1/1983 tarihinden itibaren yürürlü e girer.   

Ancak Yarg tay, söz konusu Bakanlar Kurulu Karar n n 1/b maddesindeki “Ancak, bu 
yerlerdeki arazi ve arazi parçalar n zirai faaliyette kullan ld klar  takdirde arsa say lmaz” 
görü üne kat lmam t r. Yarg tay de i ik kararlar nda, Uygulama mar Plan nda kalan ve 
parsellenmemi  araziler, ekilip biçilmesi halinde de ARSA say lmaktad r. Çünkü, her an bu 
yerlere yol da yap labilir, imar plan na göre yap  da yap labilir denilerek,  

Böylece, Yarg tay taraf ndan Belediye ve Mücavir Alan içinde, Uygulama mar Plan nda 
kalan, parsellenmi -parsellenmemi  tüm parseller ARSA olarak kabul edilmi , sorun 
kalmam t r. 

Fakat, NAZIM MAR PLANI konusunda yarg tayda farkl  kararlar verildi inden, ARSA ve 
ARAZ  konusu sorun olmu , konu Yarg tay çtihad  Birle tirme Genel Kurulu'nun 17.04.1998 gün, 
1196/3 E, 1998/1 K.say l  karar  ile sonuçland r lm t r.  

An lan kararla ilgili olarak,
Yarg tay 18.Hukuk Dairesi ve Hukuk Genel Kurulu, Naz m mar Plan ndaki ta nmazlar n, 

ayr ca, meskun ve belediye hizmetlerinden yararlanan yerler aras nda bulunmas  artlar n  
ararlarken, Yarg tay 5. Hukuk Dairesi ise böyle artlar  aramadan Naz m mar Plan  içindeki 
ta nmazlar n tümünü ARSA sayd ndan, iki ayr  ayk r  görü ün çözümlenmesi için konu, 
uygulanaca  konular bak m ndan yasa kuvvetinde kararlar veren, Yarg tay çtihad  Birle tirme 
Büyük Genel Kurulu'na intikal etmi tir. 

 
 
 
 



50

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası / İzmir Şubesi

T.C.  YARGITAY ÇT HADI B RLE T RME GENEL KURULU 
 
E. 1996/3  K. 1998/1 T. 17.4.1998 
 
•   ARSA SAYILMA N TEL KLER  ( Naz m mar Plan n n Ait Oldu u Yerdeki Unsurlar ) 
• NAZIM MAR PLANI KAPSAMINDAK  TA INMAZLAR ( Kamula t rma Hukuku 
Yönünden Arsa Say labilmeleri 
•   ARSA ( Kamula t rmada K ymet Takdiri Esaslar  ) 
•   KAMULA TIRMADA ARSA SAYILMA N TEL KLER  
•   KAMULA TIRMADA ARSANIN KIYMET TAKD R N N ESASLARI 
•   KAMULA TIRMADA ARSA-TARIM ARAZ S  AYIRIMI 
•   ARSA-TARIM ARAZ S  AYIRIMI ( Kamula t rmada ) 

 
         ÖZET: Belediyelerce, yap l p usulünce onaylanarak yürürlü e konulan naz m imar plan  
kapsam ndaki ta nmazlar, kamula t rma hukuku yönünden arsa say labilir ise de, bu 
nitelendirme de; naz m imar plan n n ait oldu u idari birim ( büyük ehir, il, ilçe, köy ), belediye 
ve mücavir alan s n rlar  içindeki yerle im ve nüfus yo unlu u, ula m ve altyap  hizmetleri ve 
yerle im merkezine olan mesafe ile ta nmaz n plandaki konumu ve kullan m biçimi gibi 
unsurlar da gözönünde bulundurulabilir.  
 
          DAVA VE KARAR: Yarg tay Birinci Ba kanl k Kurulunun 27.6.1996 gün ve 56/3 say l  karar  
üzerine 13 Mart 1998 tarihinde toplanan Yarg tay çtihad  Birle tirme Büyük Genel Kurulu, naz m 
imar plan  içinde yer alan ta nmazlar n salt bu nedenle arsa say laca na dair Be inci Hukuk 
Dairesi kararlar  ile böyle bir ta nmaz n arsa olarak nitelendirilebilmesi için, ta nmaz n fiilen 
meskun halde bulunan ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan yerler aras nda 
bulunmas  gerekti ine dair Onsekizinci Hukuk Dairesi ve Hukuk Genel Kurulu kararlar  
aras nda içtihat ayk r l n n bulundu u kabul edilmi tir. 
 

Kamula t rma Kanununun 11. maddesi, kamula t r lan ta nmazlar n k ymet takdir esaslar n  
belirlerken arazilerde, ta nmaz veya kayna n kamula t rma tarihindeki mevki ve artlar na göre ve 
oldu u gibi kullan lmas  halinde getirece i net gelirinin, arsalarda ise, kamula t rma gününden önceki 
özel amac  olmayan emsal sat lara ait de erlerin dikkate al naca n  hükme ba lam t r. 

 
Kamula t rma Kanununda, arsan n tan m  yap lmam  oldu undan arazi ile arsa 

aras ndaki ay r m, Emlak Vergisi Kanunu'nun 12. maddesi, bu maddeye dayan larak ç kar lan 
Bakanlar Kurulu karar  ve uygulamada belirlenen esaslara göre yap lmaktad r Emlak Vergisi 
Kanununun 12 maddesi, "belediye s n rlar  içinde, belediyece parsellenmi  araziyi" arsa saym  
parsellenmemi  araziden hangilerinin arsa say laca n  bu konuda ç kar lacak Bakanlar Kurulu 
Karar na b rakm t r. 
 

Bakanlar Kurulu bu konuda en son ç kar lan 28.2.1983 gün ve 83/6122 say l  karar nda, emlak 
vergisi yönünden parsellenmemi  araziden hangisinin arsa say laca n  belirlemi  olup, kamula t rma 
bedel artt r m na ili kin davalarda bu konudaki ilkelerin baz lar  Yarg tay'ca benimsenerek 
uygulanm t r. Uygulamada tevhidi içtihat konusu ve s n rlar  bak m ndan bu genelgede sözü 
edilen imar plan , mar Kanununda öngörülen "naz m imar plan " ve "uygulama imar plan  
ay r m yap larak ele al nm , uygulama imar plan nda yer alan ta nmazlar, an lan Kanuna göre 
tabi bulunduklar  i lemler itibar  ile arsa olarak de erlendirilmi  iken, naz m imar plan  
konusundaki ta nmazlar yönünden uygulamada sözü edilen ayk r  görü ler do mu tur. 
 

Yarg tay Onsekizinci Hukuk Dairesi ve Hukuk Genel Kurulu bu ta nmazlar n ayr ca 
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meskun ve belediye hizmetlerinden yararlanan yerler aras nda bulunmas  art n  ararken 
Be inci Hukuk Dairesi böyle bir arta yer vermemi  bu ta nmazlar  salt bu nedenle ( naz m 
imar plan  içinde oldu u için ) arsa saym t r. 
 

lk oturumda bu ay r m dikkate al narak yap lan müzakereler sonunda yap lan oylamada her iki 
görü  yeterli ço unlu u bulamam , her iki görü ün de arsa-tar m arazisi ay r m nda tatmin edici bir 
çözümü ifade etmedi i dü üncesinden hareketle, 
 

kinci oturumda, birinci oturumdaki görü melerden ç kan sonuç göz önünde bulundurularak 
Be inci ve Onsekizinci Hukuk Dairelerinin uygulamalar n  dikkate almakla beraber, her iki Dairenin 
arsa de erlendirmesi konusundaki görü lerine esneklik getiren bir öneri Genel Kurula sunulmu tur. 
Genel Kurul bu öneriyi, Yarg tay Kanununun 45. maddesinin son f kras  hükmü kapsam nda 
de erlendirmi tir. Bu öneri dikkate al narak yap lan müzakerelerde Belediyelere ait usulüne uygun 
olarak onaylan p yürürlü e konulan naz m imar plan  kapsam ndaki ta nmazlar n arsa 
say labilece i ancak naz m imar planlar n n çok geni  alanlar  içine alabilecek tarzda da 
düzenlenebildi i ve özellikle beldeler için yap lan naz m imar planlar n n beldenin idari s n r- 
lar n n tamam n  içine alabildi i, yerle im yerlerine ve belediyece hizmet getirilen bölgelerin çok 
uza nda bulunan ve bölgedeki yerle im yerinin geni li i ve nüfus art  ile nüfus yo unlu una 
göre yak n zamanda iskana aç lmas  mümkün olmayan yerlerin de naz m imar plan  s n rlar  
içine dahil edildi i ve yerle im yerlerinden uzakta olan bir k s m ta nmazlar n da s rf 
kamula t rmay  sa lamak amac yla plan kapsam nda gösterilebildi i gözetilerek belirtilen 
durumlarda ta nmaz, belediye naz m imar plan  içinde olsa dahi arsa olarak kabul 
edilemeyece i görü ü benimsenmi tir. 
 

Var lan bu genel sonuç do rultusunda, tevhidi içtihat yönünden NAZIM MAR 
PLANI'NDAN YALNIZ BELED YELERCE YAPILANLARININ D KKATE ALINMASI, 
naz m imar plan nda yer alan ta nmazlar n arsa olarak nitelendirilmelerinde yaln z bu 
durumlar n n de il, ait olduklar  belediyelerin yerle im ve nüfus yo unlu unun, ula m ve alt 
yap  hizmetlerinden yararlanma olanak ve olas l klar n n yerle im merkezlerine uzakl klar n n 
naz m imar plan  içindeki konumlar  ve kullan m biçimleri, planlanan kapsamda ve süre içinde 
yerle im alanlar na dönü me olas l klar n n da göz önünde bulundurulaca  öngörülmü tür. 
Buna göre, belediye naz m imar plan nda yer alan bir ta nmaz arsa say labilecek ise de, onun 
arsa olarak nitelendirilip buna göre de erlendirilmesine esas olmak üzere, naz m imar plan n n 
ait oldu u belediyenin yerle im alan n n devam nda, uzant s nda yer almas  alt yap  hizmetlerine 
henüz kavu mam  olsa bile, istendi inde imara aç labilecek ve bunlardan yararlanabilecek 
konumda, belediyenin nüfus ve yap la ma yo unlu undaki art  itibariyle uygulama imar 
plan n n düzenlenebilece i a amaya gelinmi  olmas  gibi hususlar n n da ara t r l p gözönünde 
bulundurulaca  öngörülmekte, buna kar l k ta nmaz belediye naz m imar plan  içinde 
olmas na ra men bu plandaki konumu itibariyle iskan n n yasaklanm  bulunmas , naz m imar 
plan n n ait oldu u beldenin nüfusu, geli mesi, yap lanma yo unlu u ve ta nmaz n yerle im 
merkezine uzakl  gibi nedenlerle uygulama imar plan  haz rlanmas n n yak n bir olas l k 
olmad  ve daha önce planda yer almad  halde, yürürlükteki mevzuat gere i 
kamula t r labilmesi amac yla ve hemen kamula t rma karar ndan önce naz m plan  
düzenlenmi  veya mevcut naz m plan kapsam na al nm  olmas  gibi haller de arsa 
de erlendirilmesinde göz önünde bulundurulacakt r. 
 

SONUÇ: "Belediyelerce yap l p usulünce onaylanarak yürürlü e konulan naz m imar 
plan  kapsam ndaki ta nmazlar, kamula t rma hukuku yönünden arsa say labilir ise de, bu 
nitelendirmede; naz m imar plan n n ait oldu u idari birim ( büyük ehir, il, ilçe, köy ), belediye 
ve mücavir alan s n rlar  içindeki yerle im ve nüfus yo unlu u, ula m ve altyap  hizmetleri ve 
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yerle im merkezine olan mesafe ile ta nmaz n plandaki konumu ve kullan m biçimi gibi 
unsurlar da göz önünde bulundurulabilir" biçiminde birinci toplant da yeterli ço unluk 
sa lanamad ndan,17.4.1998 gününde yap lan ikinci toplant da üçte ikiyi a an ço unlukla karar 
verilmi tir.  
 

KAR IOY GEREKÇES  
Kamula t rma hukuku uygulamas nda hangi ko ullar  ta yan ta nmazlar n arsa say lmas  

gerekti i, içtihad  birle tirmenin konusunu olu turmaktad r. 1982 tarihli Anayasan n 46. maddesinin 1. 
f kras  devlet ve kamu tüzel ki iliklerinin, kamu yarar n n gerektirdi i hallerde kar l klar n  ödeyerek 
özel mülkiyette bulunan ta nmazlar  kamula t raca  veya üzerinde irtifak hakk  kurabilece i 
hükmünü ta maktad r. 
 

Ayn  maddenin 2. f kras  kamula t rma bedelini hesaplama tarz ve usullerini belirlemek amac  
ile ç kart lacak yasada; 
a ) Vergi beyan n n, 
b ) Kamula t rma tarihindeki resmi makamlarca yap lm  k ymet takdirlerinin, 
d ) Ta nmaz mallar n birim fiyatlar  ve yap  maliyet hesaplar n n, 
d ) Di er objektif ölçülerin, dikkate al naca  öngörülmü tür: 
 

te Anayasan n 48/2 maddesinde belirtilen amaca uygun olarak ç kart lan özel Kamula t rma Yasas  
8.11.1983 günlü Resmi Gazete'de yay nlanarak ayn  gün yürürlü e girmi tir. 
Sözü edilen yasan n "K ymet takdiri esaslar " ba l n  ta yan 11. maddesi hükmüne göre: 
( ......... ) 
d ) Varsa vergi beyan , 
e ) Kamula t rma tarihindeki resmi makamlarca yap lm  k ymet takdiri 
f ) Arazilerde; ta nmaz mal veya kayna n kamula t rma tarihindeki mevki ve artlar na göre oldu u 
gibi kullan lmas  halinde getirece i net geliri, 
g ) Arsalarda; Kamula t rma gününden önceki özel amac  olmayan emsal sat lar na göre sat  de eri, 
i ) Bedelin tespitinde etkili olacak di er objektif ölçüler, 
 
Esas tutularak kamula t rman n idari ve yarg  evresinde kamula t rma bedeli takdir edilecektir. 
Kamula t rma yasas nda, arazi ve arsa niteli ini ta yan ta nmazlar n kamula t rma kar l n n 
takdirinde ayr  yöntemler belirlendi i halde; arazi ve arsa tan m na yer verilmemi tir Meydan 
Laruse ansiklopedisinde arsa; "Bina yap lacak bo  yer" biçiminde tan mlanm t r. Yüksek Yarg tay, 
kamula t rma hukuku uygulamas  bak m ndan hangi ta nmazlar n arsa say lmas  gerekti i sorununu, 
yürürlükte bulunan di er yasalardaki arsa tan mlar ndan hareketle çözmeye çal m  ve bu konuda 
ç kart lan içtihatlar Yüksek Hukuk Genel Kurulu ile Be inci ve Onsekizinci Hukuk Daireleri 
taraf ndan 1993 y l na kadar kararl l kla uygulanm t r. O tarihten sonra Be inci Hukuk Dairesi ba ka 
bir ko ul aramadan salt naz m imar plan  içinde kalan ta nmazlar  ( bu plan n belediye yada 
valilik taraf ndan yap lmas n  ay rmadan ) arsa kabul etmesi üzerine içtihat ayk r l  
do mu tur ( çtihad  Birle tirmeye konu olan Be inci Hukuk Dairesi'nin 19.4.1993 
gün,1253/7653 say l , 30.1.1995 gün,22191/1662 say l  6.2.1995 gün,1601/2139 say l ,17.1.1995 
gün,21502/264 say l  kararlar  ). 
 

1319 say l  Emlak Vergi Yasas n n 12/2 maddesinde "Belediye s n rlar  içinde belediyece 
parsellenmi  arazi arsa say l r" tan m ndan sonra, ayn  maddenin 3 f kras nda "Belediye s n rlar  
içinde veya d nda bulunan parsellenmemi  araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa 
say laca  Bakanlar Kurulu Karar  ile belli edilir" denmi tir. Bakanlar Kurulunun bu yasa 
hükmüne uygun olanak son ç kard  28.2.1983 gün ve 6122 say l  karar n n 1. maddesinde yasan n 
arsa tarifine ili kin hükmü imar mevzuat ndan al nt lar yap larak daha geni  tan mlanm t r. 
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           1319 say l  Emlak Vergi Yasas n n 12/2. maddesinde söz edilen "Belediyece parsellenmi  
arazi" sözcü ü ile amaçlanan o ta nmaz n 3194 say l  imar Yasas n n 5. maddesinde tan m  
yap lan "uygulamal  imar plan " içine al nm  olmas d r. Uygulama imar plan  içine al nan 
ta nmaz imar yasas  hükümlerine göre kullan m biçimi, ile üzerine yap lacak in aat n her türlü niteli i 
( in aat alan n n ne olaca , resmi yada özel bina olarak kaç kat yap laca , biti ik cadde ya da 
sokaklar n geni li inin ne kadar olaca  gibi.... ) belirlenmektedir. te bu tür ta nmazlar için sahipleri 
taraf ndan arazi vergisine göre daha yüksek olan arsa vergisi ödenmektedir. Belediyece parsellenmi  ( 
uygulamal  imar plan  içine al nm  ) ta nmazlar n kamula t r lmas  halinde vergi hukukunda 
oldu u gibi arsa niteli i gözönünde bulundurularak de er takdiri yap lmaktad r. Bu konuda içtihat 
ayk r l  bulunmamaktad r. 
 

1319 say l  Emlak Vergi Yasas n n 12/3 maddesine göre ç kart lan Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinin 1/a maddesinde "Belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde imar plan  ile iskan 
sahas  alarak ayr lm  yerlerde bulunan parsellenmemi  arazilerin zirai faaliyette 
kullan lmamas  ko ulu ile arsa say laca " Kararla t r larak bu niteli i ta yan ta nmazlarda da, 
yine arsalara göre belirlenen de er üzerinden vergi al naca ,1/b maddesinde imar plan  ile iskan 
sahas  olarak ayr lmam  olmakla beraber fiilen meskun halde bulunan ve belediye hizmetlerinden 
faydalanmakta olan yerler aras nda kalan arazilerinde zirai faaliyette kullan lmamas  halinde" arsa 
vergisine tabi olaca  hükmü getirilmi tir. 
 

Bakanlar Kurulu kararnamesinin 1. maddesinin ( a ) ve ( b ) bentlerinde sözü edilen "imar 
plan  sözcü ü 3194 say l  mar Yasas n n 5. maddesinde tan mlanan "Naz m imar plan " 
anlam nda kullan lm t r. Çünkü naz m imar planlar nda ileriye yönelik olarak arazi parçalar n n genel 
kullan  biçimleri, ba l ca bölge tipleri, bölgelerin gelecekteki nüfus yo unluklar , çe itli yerle me 
alanlar n n geli me ve büyüklükleri gibi hususlar gösterilmektedir. 
Kararnamenin 1/a ve b maddesinde nitelikleri gösterilen ta nmazlar n zira faaliyette kullan lmas  
halinde arsa say lamayaca , dolay s yla arsa vergisine de il arazi vergisine tabi olaca  hükmü 
bulunmaktaysa da, Yarg tay' n y llardan beri kararl l kla uygulad  içtihatlar na göre 
kararnamenin 1/a ve b bendlerindeki di er ko ullar  ta yan ta nmazlar n zira faaliyette 
kullan l p kullan lmad na bak lmaks z n kamula t rma hukuku uygulamas nda "arsa" 
say lmaktad r. Bu konuda içtihat ayk r l  bulunmamaktad r. 
 

Bakanlar Kurulu kararnamesinin 1/a maddesinde naz m imar plan  ile iskan sahas  olarak 
ayr lm  yerlerde bulunan parsellenmemi  araziler vergi hukuku yönünden arsa say ld  gibi 
kamula t rma hukuku yönünden de arsa olarak kabul edilmesi gerekir. Çünkü naz m imar 
plan nda iskan sahas  olarak ayr lan ta nmazlar gelece e yönelik de olsa önemli bir de er 
kazanm , yan  rant getirmi tir. Asl nda kararnamenin 1/a bendinde nitelikleri say lan 
ta nmazlar eldeki içtihad  birle tirmenin konusu da de ildir. 
 

çtihat ayk r l , Kararnamenin 1/b maddesinde nitelikleri say lan ta nmazlar 
yönündedir. Yüksek Hukuk Genel Kurulu ile Onsekizinci Hukuk Dairesi, vergi hukukunda oldu u gibi 
ta nmazlar n kamula t rma hukuku uygulamas ndan da arsa say labilmesi için kararnamenin 1/b 
maddesinde yaz l  tüm ko ullar  ( zirai faaliyette kullan lma ya da kullan lmama ko ulu hariç ) ta mas  
gerekti i görü ünde oldu u halde, Be inci Hukuk Dairesi, ta nmaz n hangi amaçla naz m imar plan  
içine al nm  olmas , fiilen meskun bulunmas  ve belediye hizmetlerinde yararlanmas  ko ullar n  
aramadan, sadece naz m imar plan  içinde olmas n  yeterli görmektedir. 
Kararnamenin 1/b maddesinde sözü edilen naz m imar plan  ile iskan sahas  olarak ayr lmam  ( 
tar msal niteli i korunacak alan, özel mahsul alan  heyelan bölgesi oldu u için yap la ma yasa  olarak 
ayr lan alan, a açland r lacak alan, günü birlik piknik alan , baraj gölü su toplama havzas  olarak 
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belirlenen alan gibi... ) ta nmazlar salt naz m imar plan  içine al nm  olmakta her hangi bir de er 
kazanmamaktad r. Ba ka bir anlat mla bu tür ta nmazlar n sadece naz m imar plan  içine al nm  
olmalar  önceki durumlar nda ve de erlerinde de i iklik yapmamakta, sahibine her hangi bir 
rant getirmemektedir. Bu nedenle sadece naz m imar plan  içine al nan ve bu planda iskan sahas  
olarak ayr lmayan ta nmazlar vergi hukuku yönünden arsa say lmad  gibi kamula t rma hukuku 
yönünden de arsa olarak de erlendirilmesi dü ünülemez.  
Ancak bu tür ta nmazlar fiilen meskun halde bulunuyor ve belediye hizmetlerinden yarar- 
lanan yerler aras nda kal yorsa, vergi hukuku yönünden arsa say ld  gibi kamula t rma 
hukuku yönünden de arsa say lmas  gerekir. Çünkü bu ko ullar o ta nmaza önemli bir de er 
kazand rmaktad r. 
 

Kamula t rma Yasas nda, arsa nitelendirmesi konusunda Emlak Vergi Yasas ndaki arsa 
tan m n n gözönünde bulundurulaca na ili kin bir hüküm yoksa da kamula t rma bedelinin vergi 
beyan de eri ile yak n ili kisi vard r. Y llarca bu ili ki gözönünde bulundurularak uygulama 
yap lm t r. Bunun içindir ki, emlak vergisi mevzuat ndaki arsa tan m  kamula t rma mevzuat nda da 
nazara al nmas  gerekir. 1956 y l nda 6830 say l  eski kamula t rma yasas  ç kart l rken geçici 
komisyon raporunda "bu konuda objektif unsurun vergi bildirgesinde yaz l  miktar olaca , ancak 
memleketimizde bu konuda verilen bildirimlerin gerçe e ayk r  ve yetersizli ine" de inilmi tir. 
 
           22 Eylül 1971 gün,1488 say l  Yasa ile 1961 Anayasas 'n n 38. maddesinin 2. f kras  
de i tirilerek "ödenecek kar l k, ta nmaz n tamam n n kamula t r lmas  halinde o mal n malikinin 
yasada gösterilecek usul ve ekle uygun olarak bildirece i vergi de erini; k smen kamula t rmalarda 
da vergi de erinin, kamula t r lan k sma dü en de erini a amaz" hükmü getirilmi tir. Bu hüküm, 
Anayasa Mahkemesi'nin 12.10.1976 gün,38/46 say l  karar  ile iptal edilinceye kadar uygulanm t r. 
 
           1319 say l  Emlak Vergi Yasas na 21.1.1982 gün ve 2587 say l  Yasa ile eklenen geçici 2. 
maddesi ile; "Kamula t rma kar l klar n n kamula t rma tarihinden önce bildirilen ve emlak vergisine 
esas olan son vergi beyan de erini geçemez" hükmü getirilmi  ise de daha sonra 2942 say l  Yasan n 
40. maddesi ile yürürlükten kald r lm , Anayasan n 46/2 ve 2942 say l  Yasan n 11/d maddesine di er 
unsurlar n yan nda "vergi beyan n n" da de er biçme ö elerinden biri olarak gözönünde 
bulundurulmas na dair, hüküm konmu tur. Bu nedenle vergi hukuku uygulamas nda arsa olarak 
de erlendirilen ta nmazlar n kamula t rma hukuku yönünden de arsa olarak de erlendirilmesi 
gerekti i sonucu ortaya ç kmaktad r. Bu durum "her nimetin bir külfeti, yada her külfetin bir nimeti 
vard r" özdeyi indeki dü ünce ile Anayasa ve yasaya konulmu tur. Y llarca ve halen arazi niteli i ile 
vergisi ödenen ta nmaz n kamula t r lmas  halinde de erinin arsa olarak belirlenmesi, yada arsa 
niteli i ile vergisi ödenen ta nmaz n arazi olarak de erlendirilmesi, Anayasa ve yasa koyucunun 
iradesine uygun oldu u dü ünülemez. 
 

Hemen unu da belirtelim ki; bildirilen vergi beyan de eri ve resmi makamlarca yap lm  
k ymet takdirleri kamula t r lan ta nmazla gerçek de eri oldu u, Anayasa ve Kamula t rma 
Yasas nca kabul edilmemi tir. Bilirki iler bu de erler üzerinde durup tart acak Yasan n 11. 
maddesinde yaz l  di er ö eleri de nazara alarak vergi beyan de eri yada resmi makamlarca 
yap lm  k ymet takdirlerinin alt nda yada üstünde kamula t rma kar l n  hesaplayacaklard r. 
 

Yüksek Kurulun say n ço unlu u, belediyelerce yap lan naz m imar plan  içindeki 
ta nmazlar n arsa say labilece ini kabul etmekle bir taraftan Be inci Hukuk Dairesi'nin 
görü ünü benimsemi , di er taraftan yerle im ve nüfus yo unlu u, Ula m ve alt yap  hizmetleri 
ile plandaki konumu gibi ko ullar n da gözönünde bulundurulabilece ini belirterek Hukuk 
Genel Kurulu kararlar ndaki görü e uymu , böylece sorunu deyim yerinde ise karma k, içinden 
ç k lmaz hale getirmi tir.  
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öyleki; bilirki i heyeti ( çtihat  Birle tirme Karar  "di er unsurlar n gözönünde 

bulundurulabilece i" kabul edilmi tir. Bu emredici bir kural de ildir, kar  kavram ndan 
"gerekti inde di er unsurlar n gözönünde bulundurulmayaca " anlam  da ç kar. Öyle ise 
ta nmaz belediye taraf ndan yap lan naz m mar plan  içindedir ve arsa olarak; de erlendiriyoruz. 
Di er ko ullar  aramaya gerek yoktur ) biçiminde Be inci Hukuk Dairesi'nce benimsenen görü  gibi, 
yada bunun aksi olarak ( içtihad  birle tirme karar nda; belediyelerce yap lan naz m imar plan  içinde 
kalan ta nmazlar n arsa say labilece i de, say lmayabilece i de kabul edilmi tir. Ta nmaz naz m imar 
plan  içinde ise de biz u nedenlerle bu ta nmaz  arsa olarak kabul etmiyoruz ) veya ( içtihad  
birle tirme karar nda belediyelerce yap lan naz m imar plan  içinde kalan ta nmazlar ancak nüfus 
yo unlu u ( meskun olma ), ula m ve alt yap  hizmetlerinde ( belediye hizmetlerinden ) faydalanmas  
halinde arsa say labilir, ta nmaz bu nitelikleri ta yor, öyle ise arsad r ) Hukuk Genel Kurulu'nun 
benimsedi i görü  gibi, ya da ( ta nmaz naz m imar plan  içindedir, ancak bu yerde nüfus yo unlu u 
azd r, ula m  iyi de ildir, alt yap  hizmetlerinin tümünden faydalanm yor, yerle im yerine uzakt r, 
planda tar msal niteli i korunacak alan olarak gösterilmi tir. Bu nitelikleri ile arsa say lamaz ) 
biçiminde görü  aç klayarak raporlar vereceklerdir. 
 

Yüksek Kurulda yap lan görü meler s ras nda ta nmaz maliklerinin ma dur edilmemesi 
bak m ndan esnek bir uygulamaya yer verilmesi için böyle bir görü ün benimsenmesi gerekti i 
ifade edilmi se de gerek Anayasan n 46/2. maddesi, gerekse Kamula t rma Yasas n n 11/i madde ile 
"bedelin tesbitinde etkili olacak di er objektif ölçülerin" gözönünde bulundurulaca  hükmüne göre, 
kamula t r lan ta nmaza yasa ve kararname hükümlerine göre arsa say lma olana  bulunmad  için 
arazi niteli i ile hesaplanacak de erden "di er objektif ölçüler" gözönünde bulundurularak belli oranda 
art rma yap larak, yada arsa niteli i ile bulunacak de erden, belli oranda azaltma yap larak Anayasa ve 
Yasan n öngördü ü gerçek kamula t rma kar l  belirlenecektir Asl nda bu güne kadarki 
uygulamalarda bu do rultudad r. 
 

Yüksek Kurulun say n ço unlu u taraf ndan kabul edilen metin, kesin net ve yorumdan uzak 
bir görü ü yans tmamaktad r. Muhtemeldir ki, uygulamadaki çeli kiler nedeniyle ayn  konu bir süre 
sonra Yüksek Kurulun önüne tekrar gelecektir. Bu durumda yarg ya güven ilkesini sarsar. 
2797 say l  Yarg tay Yasas n n 16.maddesinin son f kras nda; "Yarg tay Büyük Genel Kurulunun 
kararlar n n kesin oldu u 45. maddesinin 5. f kras nda, çtihad  Birle tirme Kararlar  benzer hukuki 
konularda Yarg tay Genel Kurallar n , Dairelerini ve Adliye Mahkemelerini ba layaca " yönünden 
hükümler ta d ndan, çtihadi Birle tirme Kararlar  uygulanaca  konular bak m ndan yasa 
kuvvetindedir. u farkla ki; Yasalar, T.B.M.M. kararlar  ve içtihatlarla yorumlanabilir. çtihad  
Birle tirme Kararlar  Yasalar n yorumu oldu undan ba ka bir kurum taraf ndan da 
yorumlanamaz. 

 
             Bu nedenlerle, belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde bulunup ta naz m imar plan  ile iskan 
sahas  olarak ayr lmam  olan ta nmazlar vergi hukuku uygulamas nda oldu u gibi kamula t rma 
hukuku uygulamas nda da arsa say labilmesi için, Bakanlar Kurulunun 28.2.1983 gün,6122 say l  
Kararnamesinin 1/b bendinde say lan "fiilen meskun halde bulunma ve belediye hizmetlerinden 
faydalanmakta olan yerler, aras nda olma" ko ullar n  da ta mas  gerekti inden çtihat 
ayk r l n n Hukuk Genel Kurulu kararlar  do rultusunda birle tirilmesi dü üncesindeyim. 
Aç klanan nedenlerle Yüksek Kurulun say n ço unlu unun görü üne kat lm yorum.  
Ali ÖZÇEL K 17. Hukuk Dairesi Üyesi 
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SONUÇ OLARAK: 
1. Uygulama mar Plan nda kalan parsellenmemi  araziler, zirai faaliyetlerde kullan lsalar 

dahi, Uygulama mar Plan nda bulunmalar  nedeniyle yol, yap  vs. yap labilece i için ARSA 
say lacaklard r. 

2. BELED YELERCE yap l p, usulünce onaylanarak yürürlü e konulan Naz m mar Plan  
kapsam ndaki ta nmazlar, Kamula t rma Hukuku yönünden ARSA say labilir ise de, bu 
nitelendirmede; Naz m mar Plan n n ait oldu u birim ( Büyük ehir, l, lçe Köy) Belediye ve 
Mücavir Alan s n rlar  içindeki YERLE M ve NÜFUS YO UNLU U, ULA IM ve ALTYAPI 
H ZMETLER  VE YERLE M MERKEZ 'NE OLAN MESAFE ile TA INMAZLARIN 
PLANDAK  KONUMU ve KULLANIM B Ç M  gibi unsurlar da GÖZÖNÜNDE 
BULUNDURULAB L R. 
Sonucuna var lm t r. 
 
 
 
 
 
EMLAK VERG S  KANUNU 
 
Kanun Numaras         : 1319 
Kabul Tarihi          : 29/7/1970 
Yay mland  R.Gazete : Tarih: 11/8/1970 Say : 13576 
Yay mland  Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa: 2662 
   
Madde 12 - (De i ik: 17/7/1972 - 1610/7 md.) 
Türkiye s n rlar  içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 
Arazi Vergisine tabidir. 
Belediye s n rlar  içinde belediyece parsellenmi  arazi arsa say l r. 
Belediye s n rlar  içinde veya d nda bulunan parsellenmemi  araziden hangilerinin bu kanuna 
göre arsa say laca  Bakanlar Kurulu karar  ile belli edilir. 
Aksine hüküm olmad kça bu kanunun di er maddelerinde yer alan arazi tabiri arsalar  da kapsar. 
 
 
ARAZ  DE ERLEMES  

 
Gelir  Kapitalizasyonu  Yöntemi: 
Bir mal n ortalama gelirinin kapitalizasyonu veya o maldan elde edilecek ortalama net gelirlerin 

de erleme gününe biriktirilmesi esas na dayan r. Gelirlerin kapitalizasyonu metodu özellikle tar m 
arazilerinin k ymet takdirinde kullan l r. Bu yöntemde öncelikle k ymete esas olan arazinin rant n n 
(net gelir) bulunmas  ve bulunan bu de erden kapitalizasyon faiz oran  kullan larak arazinin de erine 
ula l r. 

 
Arazinin y ll k ortalama net geliri:  
Net gelir, toprak yada arazi rant , y ll k ortalama net gelir veya arazinin pay na dü en net gelir 

olarak ifade edilmektedir. 
- Bir tar m arazisinden elde edilecek net gelirin hesab  yap l rken ürünlerin üretim giderleri ve 

birim fiyatlar , o yörede bulunan Ziraat Odas , eker Fabrikalar  A , Toprak mahsulleri Ofisi, Tar m l 
Müdürlükleri ve Tekel Müdürlükleri gibi resmi kurulu lardan al nan verilerle belgelendirilir.  

- K ymet taktiri yap lacak olan arazideki mevcut münavebe sistemine göre ürünlerin verimleri, o 
y l n ürün fiyatlar  ile çarp l p brüt üretim de erleri bulunur.   
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- Brüt üretim de erinden arazi kiras  hariç tüm üretim giderlerinin ç kar lmas  sonucu elde edilen 
de er, o araziden elde edilen net gelirdir. Yani, 

Üretim de erinden, üretim giderine % 10 bilinmeyen masraflar, % 3 idarecilik pay  ve zirai 
sermaye faizinin (üretim giderinin tek y ll k ürünlerde Ziraat Bankas  Kredi faizinin 6 ayl k faiz 
oran yla, çok y l k ürünlerde 1 y ll k faiz oran yla bulunan de erin) ilavesiyle bulunan de erin 
ç kar lmas  sonucu bulunan de eri ifade eder. 

 
Brüt üretim de eri: 
Tar m arazilerinden elde edilen ana ve yan ürün miktarlar n n çiftçinin eline geçen ürün fiyatlar  

ile çarp lmas  ve buna üretimdeki de er art lar n n eklenmesi ile bulunacak de erdir. Tar m 
arazisinden elde edilen bir y ll k (be  y l n ortalamas  kg/da) ortalama verimin, takdir y l ndaki 
ortalama birim fiyatla (TL/Kg) çarp m  sonucu elde edilen de ere denir. 

 
Reel faiz oran : 
Kapitalizasyon faiz oran : 
Arazilerin tüm tür ve kalite gruplar  için ortalama net gelir hesab  yap ld ktan ve ortalama sat  

fiyat  belirlendikten sonra kapitalizasyon faiz oran n n saptanmas  gerekir. 
 
 Araziye yat r lm  anaparan n kullan lma hakk  olarak da tan mlanabilen kapitalizasyon faiz 

oran , genelde di er yat r m araçlar n n (banka Kredileri, mevduatlar , irket ve Devlet tahvilleri, hisse 
senetleri vb.) getirisinden daha dü üktür. Bunda topra n daha güvenilir ve gelirinin uzun süreli 
olmas n n etkisi büyüktür. Arazinin kapitalizasyon faiz oran n  olumlu ve olumsuz yönde etkileyen 
faktörler; 

 Kent yada kasabaya yak n olma, kent ya da kasaba nüfusunun fazlal , 
 Ula m yollar na (karayolu, demiryolu, havayolu) yak nl k, 
 yi sa l k ko ullar , 
 Ula m kolayl , 
 Arazinin tek bir parçadan olu mas , 
 Topra n biçiminin düzgün olmas , 
 Mülk güvenli inin olmas , 
 Serbestçe al n p sat labilmesi, 
 Toprak sahibinin can güvenli inin olmas , 
 Arazinin kadastro görmü  olmas , 
 Arazinin büyüklü ü, 
 Nüfus yo unlu unun fazlal , 
 Ürün deseninin kolayl kla de i tirilebilmesi, 
 Sulu ise sulama kolayl ,  

Bu niteliklerin olumlu olmas  durumunda kapitalizasyon faiz oran  dü ecek, olumsuz olmas  
durumunda ise kapitalizasyon faiz oran  yükselecektir. 

 
Üretim giderleri: 
Bir mal yada hizmet üretebilmek için kullan lan arazi, i gücü, ve sermaye gibi üretim 

faktörlerinin miktar ve de er olarak ifadesidir. Sürüm, tohum, gübre, ilaçlama, aile ve yabanc  
i gücünün parasal kar l , hasat, kasalama, nakliye vb. giderlerden olu ur. 

 
Arazi kiras : 
Tar m arazilerinin ko ullar na göre getirebilece i kira geliri veya üretim faaliyetlerinden arazinin 

pay na dü en net geliri ifade eder. 
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Arazi al m sat m de eri: 
Tar m arazilerinin topo rafik ko ullar  ve türlerine göre piyasada olu mu  gerçek al  ve sat  

giderleridir. 
 
Münavebe sistemi: 
Tar m arazilerinde belirli bir düzen içinde y llara göre birbirini izleyen tarla ürünleri ekim 

nöbetleme sistemidir. 
 
Çiftçinin eline geçen ürün fiyat : 
Tar m ürünleri sat  fiyatlar ndan stopaj ve fonlar,ödenmesi zorunlu komisyon ve ödentilerin 

ç kar lmas  ile bulunan ve üretici eline geçen net ürün fiyat d r. 
 
Arazinin i letme biçimi: 
Tar m arazilerinin mal sahibi, kirac l k ve ortakç l kla i letilme yöntemlerinden her birini ifade 

eder. 
 
Y ll k gelir: 
Birçok y l ya da her y l sonunda tar m arazileri ve binalardan elde edilen gelirdir.  
 
Dönemsel gelir:  
Her (n) y l yada dönem sonunda meyve bahçeleri, ba ,ve meyvesiz a açl klar ile kapl  tar m 

arazilerinden sa lanan geliri ifade eder. 
K rsal arazilerin de erlendirmesinde kullan lacak olan yöresel kapitalizasyon oran n n 

saptanmas nda yöreye ili kin kapsaml  ara t rmalar n yap lmas  gerekir. Bu ara t rmalarda  arazi veri 
toplama formlar , kadastro ve halihaz r haritalar, daha önce yap lm  de erleme sonuçlar  yada bilirki i 
raporlar  gibi kaynaklardan yararlan l r. 

Araziden veri toplamaya ili kin anket formlar  kullan larak tar m arazilerinin ekonomik ve teknik 
özellikleri, üretim faaliyetleri, yerel piyasa ve arazi ile ilgili veriler elde edilir. Örnek kümesi 
olu turulurken arazinin topografyas  (düz, hafif dalgal , da l k) ve arazi türleri (sulu, kuru arazi, meyve 
bahçesi, ba , zeytinlik, çay r arazisi, a açl k arazi vb.) gibi nitelikler dikkate al nmal d r. 

Yerel kapitalizasyon faiz oran n n saptanmas na yönelik: 
 
a. letmelerin arazi varl  envanteri, arazi kullan m ve arazi üzerinde yeti tirilen tar m 

ürünlerinin nitelikleri, 
b. Son y llarda gerçekle en üretim faaliyetlerine ili kin ekonomik veriler, 
c. letmelerde tek ve çok y ll k tar msal üretim faaliyetlerinde girdi, kullan m düzeyleri, 

ürünün pazara sunu yöntemleri, sat  ko ullar , üretim giderlerinin sa lanmas  ve fiziki girdi 
kullan m düzeyleri, 

d. letmede yeti tirilen tar m ürünlerinin üretim giderleri ve ürünlerin brüt üretim de erleri, 
e. Tar m arazilerinin türlerine göre kira de erleri, ortakç l k ko ullar , net gelirleri ve arazilerin 
türlerine göre gerçekle mi  sat  de erleri gibi veriler elde edilir.  
 
Toplanan bu verilerin analiziyle, arazi türleri ve arazinin topo rafik özelliklerine göre; brüt 

üretim de eri, üretim giderleri, y ll k ortalama net gelir, ortalama al m sat m de erleri hesaplan r. 
Kapitalizasyon faiz oran n n saptanmas nda temel de i ken olan toprak rant  ya da ortalama y ll k net 
gelir, teorik olarak; brüt üretim de erinden arazi kiras  hariç üretim giderlerinin dü ülmesi ile 
hesaplan r. Üretim miktarlar , üretim giderleri ve birim fiyatlar , o yörede bulunan ziraat odas , eker 
fabrikalar , Toprak Mahsulleri Ofisi, Tar m l Müdürlükleri gibi resmi kurulu lardan al nan verilerle 
belgelendirilir. De eri belirlenecek arazideki varolan üretim sistemine göre ürünlerin verimleri, ait 
oldu u y l n fiyatlar  ile çarp larak brüt üretim geliri hesaplan r. Arazi gelirinin saptanmas , arazinin 
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mal sahibi, ortakç  yada kirac  taraf ndan i letilmesine göre de i iklik gösterir. 
 

               A - Mal sahibi taraf ndan i letilen arazilerde y ll k ortalama net gelir a a daki (1) nolu 
e itlik ile hesaplan r. 

Garz: Arazi net geliri ya da rant  
Gb: Brüt gelir 
M: letme d nda sa lanan üretim araçlar  ve hizmetlerine ili kin giderler, amortismanlar, 

sigorta,bak m ve onar m giderleri 
Fi : letme sermayesi faizi 
Üi : dare ücreti 
Üe : El eme i ücreti 
Ve : Emlak vergileri olmak üzere 
 
Garz = Gb - ( M+Fi+Üi+Üe+Ve)      ( 1 ) 
 
B - Kirac l kla i letilen arazilerde ise y ll k ortalama net gelir  (2 ) e itli i ile hesaplan r. 
 
K: Ödenen nakdi ve ayni kira bedeli toplam  
E: Mal sahibi taraf ndan yap lan harcamalar (emlak vergisi,di er vergiler,arazi sermayesinin 

amortisman ,sigorta,bak m onar m ve idari giderleri ) toplam  olmak üzere, 
 
Gnarz = (K) - (E)     ( 2 ) 
 
C - Ortakç l kla i letilen arazilerin net geliri ise; 
 

( 1 ) nolu e itlikteki her unsurda mal sahibine dü en pay n esas al nmas  eklinde uygulanmas  ile 
hesap edilir. 

 
Ta nmaz n de erinin hesaplanmas  ise: 
Darz = Arazinin de eri 
K = Kapitalizasyon faiz oran  
Garz = Arazi net geliri 
                  Garz 
Darz =  ----------------                   ( 3 )     e itli i ile bulunur. 
                     K 

Üzerinde yap , a aç gibi eyler bulunmayan tar m arazilerinin de eri yukar da aç klad m z 
gelir formülü ile bulunmaktad r. Fakat ta nmaz n üzerinde yap , ba , bahçe, a aç, de irmen, artezyen, 
su kayna  vb. varsa de eri nas l biçilecektir? 

 Üzerinde a aç bulunan arazilerin de eri, gelir yöntemiyle bulunan zemin de erine, 
üstündeki a açlar n cins ve say s na göre saptanacak bedelleri eklenerek belirlenir. E er zemin için 
ayr  bir de er biçilmemi , bir ba n ya da meyve bahçesinin geliri hesap edilerek bulunmu sa, de er 
içinde üzerindeki eylerinde de eri varsay l r. Yani ayr ca üzerindeki eyler için de er biçilmez ve 
de ere eklenmez. 

 Bir arazi elma, armut vb. a açlar dikilerek kapama bahçeye dönü türülmü  olabilir. Bu 
durumda tüm meyve ürününe göre net gelir saptan r. 

 K smen bahçe olan arazilerin bahçe kesimi d nda kalan k sma, var olan haliyle tar ma 
elveri liyse; getirece i gelir ve buna ba l  de eri belirlenip meyvelik kesim de eriyle toplanarak 
ta nmaz de eri bulunur. 

 çinde su kayna  ya da artezyen kuyusu bulunan arazilerin kamula t rma bedelleri de 
iki yolla biçilmektedir. Örne in içinde su kayna  bulunan arazinin zemin de eri biçilmi se, kayna n 
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de eri uzman bilirki ilerce belirlenmelidir. Ancak bir araziden üzerinde bulunan su kayna  sayesinde 
sulu tar m ürünleri, sebze, bostan vb. ürün elde ediliyorsa ve bu ürünlerin gelirine göre ta nmaza 
de er biçiliyorsa; ayr ca su kayna na de er biçmeye ve bunu biçilen de ere katmaya gerek yoktur. 
Yine bunun gibi arazi içinde artezyen kuyusu aç lm  ya da ba ka bir kuyu varsa, sulu tar m 
ürünlerinin gelirine göre saptanacak arazi bedeli kamula t rma bedelidir. Yani bu bedele ayr ca kuyu 
yap m ve su bedelleri eklenmez. Kamula t rma amac  yönünden araziye gereksinme duyulmay p salt 
su kayna  kamula t r l rsa; kayna n kamula t rma tarihindeki kullan m ekli göz önünde tutularak 
net gelire sa lad  katk  pay n n kapitalize edilmesine göre de er biçilir  

 
RT FAK HAKKI TES S : 

 2942 Say l  Kamula t rma Kanununda de i iklik yapan 4650 Say l  Kanunun 4 üncü 
maddesinde ‘‘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  kurulabilece i’’ ifade edilmektedir. 

 
Yine ayn  kanunun 11 inci maddesinin son paragraf nda ‘‘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.’’denilmektedir. Tar m 
arazilerinde irtifak hakk  bedeli net gelire, arsalarda ise Pazar fiyat  Kriterine göre hesaplan r. 

 
rtifak hakk  k sa ve uzun süreli olmak üzere iki ekilde olmaktad r. 2-10 y l aras nda k sa, 49 

y ll k ise uzun süreli irtifak hakk d r. rtifak hakk  bedeli kamula t rma bedeline yak n veya e it ise, 
irtifak hakk  yerine kamula t rma yapmak gerekir. rtifak hakk  kurulmas  nedeniyle ta nmazlarda 
olumsuz etkiler olabilir; 

 
- Pilon yerlerinin ve di er iletim hatlar n n arazide a r i  makinelerinin çal mas n  engellemesi 

ile etkinlik kayb n n olu mas , 
- Sürüm derinli inin s n rlanmas  ve drenaj n bozulmas , 
- Ekilebilecek veya dikilebilecek bitkilerin s n rlanmas  ve üretim desenindeki de i iklikler, 
- Boru hatlar n n aç lmas  s ras nda tarlada verimli üst toprak tabakas n n azalmas  veya yok 

olmas , 
- Biçimsiz parsellerin olu mas  nedeniyle makine ile ekilemeyen ve hasat edilemeyen alanlar n 

kalmas , bunlar n etkinlik kayb na neden olmas  ve i letme masraflar n n artmas , 
- Kaz  i lemleri s ras nda tarla yüzeyine ç kan ta lar n ve sert zemin topra n toprak i letme, 

bak m ve hasad  zorla t rmas  vb. 
 
Hesaplama yap l rken de er dü üklü üne neden olan etkilerin aç k bir ekilde belirtilmesi ve bu 

etkilerin verim, gelir dü üklü ü ya da kapitalizasyon faiz oran na etkisi saptanmal d r. 
 
Bazen bir parselde hem kamula t rma yap lm , hem de irtifak hakk  tesis edilmi  olabilir. 

Bu durumda kamula t r lan alan toplam alandan ç kart l r. 
rtifak hakk  nedeniyle meydana gelen de er dü üklü ü ta nmaz mal n tamam nda 

meydana gelmektedir. Bu nedenle ta nmaz mal n tamam n n irtifaktan önceki de erinin 
bulunmas , daha sonra irtifaktan sonraki de erinin hesaplanmas  ve her iki de er aras ndaki 
fark n da irtifak kamula t rma de eri olarak de erlendirilmesi gerekir. 
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ARAZ  DE ERLEME ÖRNEKLER  
 

 1- Kapitalizasyon oran  % 8 olarak belirtilen 120 da yüzölçümlü bir araziden y ll k 300 kg/da 
verim al nmaktad r. Üretim giderleri toplam  4.400 TL ve ürün sat  fiyat  40 KR/kg oldu una göre 
arazinin de erini hesaplay n z. 

 
Gb = 300 x 0,40 x 120 = 14.400 TL 
Gn =  14.400 - 4.400 = 10.000 TL 
 D  =  10.000 / 0,08 = 125.000 TL         ( tarlan n de eri ) 
 

2- Kapitalizasyon oran  % 7 oldu u bir yörede, bu day – arpa – nadas dönü ümlü ekim plan n n 
uyguland  150 da yüzölçümlü bir arazi, 100.000 TL bedel ödenerek sat n alma usulüyle 
kamula t r lm t r.  

Arazinin verimlili i bu day için 400 kg / da ve arpa için 350 kg / da d r. Ürün sat  fiyat  ise 
bu day için 35 KR / kg, arpa için 40 KR / kg d r. 

Üretim için ortalama 6.000 TL  /y l giderde bulunuldu una göre kamula t rma yapan kurum 
ta nmaz n tahmini de erinden ne kadar az/çok bedel ödemi tir.    (yan ürün gelirleri dikkate 
al nmayacakt r) 

  
Gb1 = 400 x 0,35 = 140 TL / da      1. y l bu day için 
Gb2 = 350 x 0,40 = 140 TL / da      2. y l arpa için    
Gb3 = 0                                               3. y l nadas 
 
Gbo = ( 140 + 140 + 0 ) / 3  = 93,334 TL/da     ( y ll k ortalama brüt gelir )       

               Gn  =  ( 93,334 x 150 ) -  (2 x 3.000)  = 8.000 TL     ( net gelir ) 
 Db = 8.000 / 0,07 = 114.286 TL                       ( biçilen tahmini de er )      
 Dk = 100.000 TL                                              ( kamula t rma bedeli ) 
 

3- Bu day ekilen 200 da yüzölçümlü bir arazi üzerinde bulunan 100 adet kavak a ac yla birlikte 
kamula t r lacakt r. Bilirki i heyeti kavak a açlar  için 20 TL / a aç de er biçmi tir. Kaynak suyu ile 
sulanan bu araziden y ll k 400 kg/da bu day ve 200 kg/da saman al nmakta ve üretim s ras nda toplam 
12.000 TL gider olu maktad r.  

 
Bu day sat  fiyat  30 KR/kg, saman n sat  fiyat  0,05 KR/kg olup bu yörede sulu araziler için 

belirlenmi  Kapitalizasyon oran  % 0,56 oldu una göre ta nmaza ne kadar de er biçilmelidir. 
  
 Gb = (400 x 0,30 x 200 ) + ( 200 x 0,05 x 200 ) = 26,000 TL     ( brüt gelir ) 
 Gn =  26,000 -  12.000  = 14.000 TL           ( net gelir y ll k ) 
 D =  14.000 / 0,056 = 250.000 TL                ( arazinin de eri ) 
 Da aç = 100 x 20 = 2.000 TL                      ( a açlar n de eri  ) 
 Dk = 250.000 + 2.000 = 252.000 TL           ( toplam kamula t rma bedeli )  
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ARSA VE B NA DE ERLEMES  
 
Arsalar n De erlemesi ( Emsal Sat lara Göre) 
 
Kamula t rma Yasas n n 11. maddesi; Arsalarda, kamula t r lma gününden önceki bir tarihte 

yap lm  özel amac  olmayan emsal sat lara göre sat  de erinin belirlenmesini öngörmü tür. 
 
Özel amac  olmayan sat lar nelerdir; 
 
Al c  ve sat c  taraflar aras nda bir yak nl k olmayacak,  
Ta nmaz icra ile sat lmayacak,  
Bankalara ve benzeri kurulu lara tesis bütünlü ü sa lamak amac yla yap lan sat lar,  
Ta nmaz müzayedede sat lmam  olacak gibi,  ko ullar  sa lamas  gerekiyor.  
K ymet takdirini yapacak bilirki i heyeti, de erlemesi yap lacak arsaya emsal olabilecek benzer 

arsalar , davac  ve daval  taraflar n sundu u emsal sat lar aras ndan seçebilece i gibi, bilirki i heyeti 
resen ara t r p bulaca  uygun bir ta nmaz n sat  de erlerini ta nmaz n fiyat n n belirlenmesinde 
somut emsal kabul edilebilir. 

 
De eri tespit edilecek ta nmaza emsal seçerken aranacak ortak özellikler; 
 
Uzakl  (önemli merkezlere olan) 
Yüzölçümü 
Sat  tarihi 
Emlak vergi de eri 
mar durumu 

Belediye hizmetlerinden yararlanma  
Konumu 
Biçimi 
Fiziksel yap s  
Cephesi 
Cephe ald  yolun niteli i ve geni li i 
mar plan ndaki hükümler vb. özellikler irdelenerek uygun emsal tespit edilir.  

  
Somut emsal imar parseli, de erlemesi yap lacak parsel kadastro parseli ise; imar plan  

uygulamas  s ras nda emsal parselden al nan DOP oran  dikkate al narak,  uygulama öncesi durumu 
dikkate al n r. 

 
Somut emsal imar parseli, de erlemesi yap lacak parsel de imar parseli ise; mevcut oldu u 

ekliyle hesaplan r. 
 
Somut emsal kadastro parseli, de erlemesi yap lacak parsel de kadastro parseli ise; mevcut 

oldu u ekliyle de erlemesi yap l r. 
 
Somut emsal kadastro parseli, de erlemesi yap lacak imar parseli ise; belediyesinden sorulup 

imar plan  uygulamas  s ras nda o parselden dü ülen DOP oran  dikkate al narak elde edilen miktar 
üzerinden de erleme yap l r. 

 
Arsan n de erini etkileyecek, her unsurun gerekçeleri ve de ere katk  oranlar  ayr  ayr  

belirlenip, dayanaklar  gösterilmek suretiyle de erlendirilerek, kamula t rma bedelinin saptanmas  
gerekmektedir.  
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Bu yöntemde, imar plan  ve yap lanma ko ullar n  temel al nmaktad r, çünkü bu faktörün de ere 

en çok etkisi oldu u dü ünülmektedir.  
 
Emsalin mümkünse ayn  bölgeden seçilmesine özen göstermelidir. Yine özellikte ve de erleme 

tarihine yak n dönemlerde yap lm  sat lar  tercih etmemiz gerekiyor.  
 
Önceki y llarda yap lan sat lar TEFE katsay lar  yard m yla dava tarihine göre güncellenmek 

suretiyle de er tespiti yap lmaktad r.  
 
Yöntemle ilgili verilerin ba nda tapu kadastro verileri geliyor. Bunlar ta nmaz n niteli i, 

yüzölçümü, mülkiyet bilgileri, üzerindeki haklar, k s tl l klar, rehin haklar , erhler vb bilgileri içeriyor. 
  
Ancak bu verilerin yerinde ke if yap larak do rulanmas  gerekiyor. Çünkü tapuda arsa 

görülmesine kar n gerçek hayatta pek çok arsa üzerinde bina yap l  biçimde kar m za ç kmaktad r. 
 

ehirlerimizdeki arsalar n yüzde 60-70’inin böyle oldu u bilinmektedir. Cins de i ikli inin 
zorunlu olmamas  (14.11.2007 gün ve 5711 say l  Kat Mülkiyeti Kanununda De i iklik Yap lmas  
Hakk ndaki Kanunun geçici 1. Maddesi, cins de i ikli i yap lmad  takdirde cezai müeyyide 
getirmi se de 5912 say l  yasan n 4. Md ile bu müeyyide kald r lm t r.), imar ko ullar n n çok 
ötesinde yap la ma, yap  kullanma izni al nd ktan sonra yap  iznine uygun olmayan ilave yap la ma 
olabilmektedir. Bunlar, de erlemede kar m za ç kan engellerden baz lar d r. 

 
Yap lar n De erlemesi (Yap  Yakla k Birim Fiyatlar na Göre) 
 
- Yap lar n kamula t rma bedelleri; kamula t rma (de erleme) tarihindeki resmi birim fiyatlar ve 

y pranma oranlar  dikkate al narak belirlenmektedir. 
 

- Burada resmi kelimesinin alt n  çizmek zorunday z, yani biraz sonra söyleyece iz, birtak m 
farkl  maliyet belirleme yöntemleri var. Ama önemli olan bunlar n resmi kurumlar taraf ndan 
yay nlanm  olmas .  

 
- Maliyet yönteminde ta nmaz n üzerinde bina varsa; arsa de eri veya arazi de erine üzerindeki 

yap n n maliyet de eri eklenerek toplam de er bulunur. 
 

- Arsa de eri, bilindi i gibi kar la t rma yöntemiyle belirlenmektedir.  
 
- Maliyet yönteminde de üzerindeki binan n de eri yeniden in a edilmesi durumunda ula lacak 

maliyet hesaplanmaktad r. 
 
-Bundan resmi makamlarca belirlenmi  y pranma oranlar n n dü ülmesiyle yap n n kamula t rma 

tarihindeki maliyet bedeline ula l r.  
 
Burada da yap n n de erini etkileyecek her unsurun gerekçeleri ve de ere katk  oranlar  veya 

miktarlar  ayr  ayr  belirlenip dayanaklar  gösterilmek suretiyle de erlendirilerek kamula t rma bedeli 
saptanmal d r. 
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ARSA DE ERLEMES  ÖRNEKLER  
 
TA INMAZIN DE ER NE ETK  EDEN UNSURLAR 
 
 zmir li, Balçova lçesi, Balçova Mahallesi, Yahya Deresi Mevkiinde bulunan 455 Ada, 124 

Parselde kay tl  195 m2. yüzölçümlü arsa niteli indeki ta nmaz mal viyadük in a edilmeden önce 
Ömer hayam sokakta yer almakta idi. Bu sokak viyadük alt nda kalm t r. 24 m. ortalama kotta in a 
edilmi  bulunan Ömer Hayam Sokak 8.00 m. geni li inde olup ayr k nizam 2 katl  imara sahiptir. 
Bu sokak için Belediyenin tespit etti i 2004 Y l  asgari arsa birim fiyat  14,80 TL/m2. d r. De erini 
etkileyen unsurlar: Zemini sa lam olup in aat yapmaya elveri lidir. Belediye hizmetlerinden 
faydalanmaktad r. Ula m  müsaittir, fakat imar plan nda öngörülen ve ula ma aç k yollar otoyol 
in aat  nedeniyle kesintiye u ram  yaln zca iki geçide ba lanm t r. Ayr ca toplu ula m araçlar n 
geçti i yol güzergah na hayli mesafelidir. Meskun alan n son k sm nda emsal ta nmaza göre kenarda 
say labilecek durumdad r. Dava konusu ta nmaz n güneyinde yerle im bölgesi sona ermekte ve gayri 
meskun orman arazisi ba lamaktad r. 

 
EMSALLER N RDELENMES    (Tapu Kay tlar na göre) TL güncellenmi tir. 
 
S ra    Ada   Parsel   Cinsi     Pay     Alan  m2.   Sat  Tarihi     Sat  Bedeli TL    Birim Fiy.TL 
 
1.        453      5        arsa       tam       180.00      19.12.2001            9.000,00               50,00 
2.        452      9        arsa       tam       127.00      14.10.2000               500,00                 3,93 
3.        432     29      arsa       tam       192.00      29.09.2000            8.000,00               41,66  
4.        158     23       arsa       tam       157.00      10.04.2000          18.000,00             114,64 
5.        158     13       arsa       tam       152.00      10.04.2000            9.200,00               60,52 
6.        158     12       arsa       tam       142.00      10.04.2000          11.250,00               79,22 
           
1. s radaki emsal 453 Ada, 5 Parsel, Balçova lçesi, Balçova (E itim) Mahallesinde 

bulunmaktad r. 14.50 m. Geni li inde ki Ekrem Güer Sokaktan cephe almaktad r. Soka n ortalama 
kotu; 29 m.dir Blok nizam 4 kat imarl d r. Kö e parsele kom u ikinci parsel konumundad r. Bu k s mda 
Belediyece öngörülen 2004 y l  arsa birim fiyat ,192,40 TL.d r. Belediye hizmetlerinden tam olarak 
yararlanmaktad r. Toplu ta m araçlar na çok yak nd r. Dava konusu ta nmaza 325 m. mesafededir. 
Birim sat  bedelini de erlendirme tarihine (05.01.2004) dönü türürsek: 7576.50 / 4951.70 x 50,00 
TL/m2 = 76,50 TL/m2 bulunur. 

  
2. s radaki emsal 452 Ada, 9 Parsel Balçova lçesi, Balçova (E itim) Mahallesinde 

bulunmaktad r. 10.00 m. geni li inde ki Bay Mustafa Sokaktan cephe almaktad r. Soka n ortalama 
kotu; 40 m.dir ve ayr k nizam 2 kat imar durumu uygulanmaktad r. Bu sokakta Belediyece öngörülen 
2004 y l  asgari arsa birim fiyat , 103,60 TL/m2.d r. Belediye hizmetlerinden tam olarak 
yararlanmaktad r. Toplu ta m araçlar na oldukça yak nd r. Dava konusu ta nmaza 350 m. 
mesafededir. Birim sat  bedelini de erlendirme tarihine (05.01.2004) dönü türürsek: 7576.50 / 
2300.50 x 3,93 TL/m2 = 12,96 TL/m2 bulunur.  

 
3. s radaki emsal 432 Ada, 29 Parsel Balçova lçesi, Balçova (E itim) Mahallesinde 

bulunmaktad r. 8.00 m. Geni li inde ki Ru en E ref Sokaktan cephe almaktad r. Soka n ortalama 
kotu; 35 m.dir  Ayr k nizam 2 kat imarl d r. Bu k s mda Belediyece öngörülen 2004 y l  arsa birim 
fiyat , 88,00 TL/m2.d r. Belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktad r. Toplu ta m araçlar na 
yak nd r. Dava konusu ta nmaza 300 m. mesafededir. Birim sat  bedelini de erlendirme tarihine 
(05.01.2004) dönü türürsek: 7576.50 / 2448.30 x 41,66 TL/m2 = 128,94 TL/m2 bulunur.  
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4. s radaki emsal 158 Ada, 23 Parsel Balçova lçesi, Balçova (E itim) Mahallesinde 
bulunmaktad r. 10.00 m. Geni li inde ki Bay Mustafa Sokaktan cephe almaktad r. Soka n ortalama 
kotu; 40 m.dir Ayr k nizam 2 kat imarl d r. Bu sokakta Belediyece öngörülen 2004 y l  arsa birim 
fiyat ,103,60 TL/m2.d r. Belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktad r. Toplu ta m araçlar na 
yak nd r. Bu kesimde en yüksek sokak konumundad r. Dava konusu ta nmaza 360 m. mesafededir. 
Birim sat  bedelini de erlendirme tarihine (05.01.2004) dönü türürsek: 7576.50 / 2516.70 x 114,65 
TL/m2 = 34,51 TL/m2 bulunur.  

 
5. s radaki emsal 158 Ada, 13 Parsel Balçova lçesi, Balçova (E itim) Mahallesinde 

bulunmaktad r. 10.00 m. Geni li inde ki ükrü Tunar Sokaktan cephe almaktad r. Soka n ortalama 
kotu; 45 m.dir  Ayr k nizam 2 kat imarl d r. Bu k s mda Belediyece öngörülen 2004 y l  arsa birim 
fiyat ,177,60 TL/m2.d r. Belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktad r. Toplu ta m araçlar na 
yak nd r. Dava konusu ta nmaza 330 m. mesafededir. Birim sat  bedelini de erlendirme tarihine 
(05.01.2004) dönü türürsek: 7576.50 / 2516.70 x 60,52 TL/m2 = 182,21 TL/m2 bulunur. 

 
6. s radaki emsal 158 Ada, 12 Parsel Balçova lçesi, Balçova (E itim) Mahallesinde 

bulunmaktad r. 10.00 m. Geni li inde ki ükrü Tunar Sokaktan cephe almaktad r. Soka n ortalama 
kotu; 45 m.dir Ayr k nizam 2 kat imarl d r. Bu k s mda Belediyece öngörülen 2004 y l  arsa birim 
fiyat ,177,60 TL/m2.d r. Belediye hizmetlerinden eksiksiz yararlanmaktad r. Toplu ta m araçlar na 
yak nd r. Dava konusu ta nmaza 340 m. mesafededir. Birim sat  bedelini de erlendirme tarihine 
(05.01.2004) dönü türürsek: 7576.50 / 2516.70 x 79,22 TL/m2 = 238,50 TL/m2 bulunur. 

 
1. s radaki ta nmazla, daval  ta nmaz n topo rafik yap s , imar durumu, cephe ald  yolun 

geni li i, yerle im için tercih edilir olmas , de erli bir bölgede olmas  ve toplu ula m yollar na 
kolayca eri ilebilirli i yönüyle emsal say lmam t r.  

 
2. s radaki ta nmaz, ki anonim irket aras nda cereyan eden bu sat  i leminde sat  bedeli 

sembolik say labilecek miktarda oldu u için emsal say lmam t r. 
 
3. s radaki emsal ta nmaz olan 452 Ada, 9 Parsel, Daval  ta nmaz n imar durumu, cephe ald  

yolun geni li i, toplu ula m yollar na eri ilebilirli i yönüyle somut emsal kabul edilmi tir. Emsal 
ta nmaz n bulundu u m nt ka, çevre ko ullar , her türlü kamu hizmetinden yararlanma, ula m 
imkanlar  ve konforu gibi ta nmaz n de erine tesir eden avantaj ve dezavantajlar göz önüne al narak 
incelendi inde dava konusu ta nmaz, somut emsale göre daha az de erlidir. Komisyonumuzda, dava 
konusu ta nmaz n de erinin, somut emsalin %60  de erinde oldu u kanaati has l olmu tur.  

 
4. 5. ve 6. s radaki ta nmazlarla, daval  ta nmaz n imar durumu, cephe ald  yolun geni li i 

uyum sa lamas na ra men topografik yap s , manzara avantaj  al  veri  ve ticari merkezlere yak nl , 
ayr ca ikamet için tercih edilecek durumda olmas  ve toplu ula m yollar na çabuk eri ilebilirli i 
yönüyle emsal kabul edilmemi tir.  

  
ZEM N B R M DE ER N N HESAPLANMASI ve SONUÇ 
3.s radaki emsal ta nmaz somut emsal olarak al nm t r. Buna göre dava konusu ta nmaz n 

birim de eri: 128,94 TL/m2.-TL/m2 x 0.60 = 77,36 TL/m2 d r. Her iki ta nmazda imar parseli 
oldu un dan düzenleme ortakl k pay n n dü ülmesine gerek yoktur. Yukar da hesaplanan de er 
yuvarlat lm  olarak 77,00 TL (yetmi  yedi TL/m2.) kabul edilmi tir.  

 
zmir li, Balçova lçesi, Balçova Mahallesi, Yahya Deresi Mevkiinde bulunan 455 Ada, 124 

Parselde kay tl  195 m2. yüzölçümlü arsa vas fl  ta nmaz mal n de erleme tarihi itibariyle toplam 
de eri: 77,00 TL/m2 x 195m2 = 15.015,00 TL. (onbe  bin onbe  lira) olarak hesaplanm t r. 
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B NA DE ERLEND RMES  
 
DE ERLEND R LECEK TA INMAZ MALIN TAPU B LG LER  
 
li - lçesi   : zmir - Merkez 

Mahallesi    :        Göztepe 
Soka      :      Tramvay Caddesi 
Tapudaki Pafta No   :          115 
Tapudaki Ada / Parsel No  :        839 / 14 
Arsa alan    : 285 m2  
Arsa Pay    : 1140 / 17100 
Yevmiye No   : 8343 
Cilt No    : 14 
Sahife No   : 1752 
Tapu Tarihi   : 04.09.1975 
 
ASGAR  MAL YET HESABI  
 
Binan n arsas n n yüzölçümü   : 285 m². 
Binan n arsas n n asgari m2. fiyat    :          1.838,00 TL. 
Binaya ait arsa pay n n oran  ve m2. si  :        1140 / 17100,  19 m². 
Binan n arsa pay n n tutar     :         19 m2 x 1.838 TL/m2 = 34.922,00 TL. 
n aat n türü      :       Betonarme, karkas 
n aat n s n f  ve bitim tarihi   :       III. s n f, B grubu yap . 1976 

Binan n m2.maliyet bedeli (2006 y l  için ) :         381.00 TL./m 

Binan n yüzölçümü     :         125 m² 
 
Binan n maliyet bedeli tutar    :      47.625,00 TL. 
Asansör fark   % 6     :        2.857,50 TL. 

 

Binan n maliyet bedeli tutar                        :         50.482,50 TL. 
Binan n y pranma pay  indirimi  (% 25)  :        12.620,62 TL. 

 
 

Binan n maliyet bedeli (y pranmal )  :           37.861,88 TL. 
Binan n arsa pay n n tutar     :         34.922,00 TL 

 
 

Binan n arsa dahil maliyet bedeli tutar   :        72.783,88 TL. 
 
zmir, Göztepe Mahallesi, Mithatpa a Caddesi No: 111, Kat: 4, Daire: 7 adresinde ki apartman 

dairesinin bulundu u 8 katl  binan n her kat nda iki daire bulunmakta olup, zemin kat nda da üç 
dükkan mevcuttur. Geni  ve ayd nl k bir giri e sahip olan bina asansörlü olup merkezi kalorifer 
sistemine sahiptir. Binada kap c  dairesi vard r. 
 

Halen mesken olarak kullan lmakta olan 125 m² geni li inde 3 oda ve 1 salonu olan 7 no.lu 
daire, bak ml , oldukça iyi düzenlenmi , giri i ve antresi laminant parke dö eme, daire kap s  çelik 
kap , ön cephe d  do ramalar  alüminyum, arka cephe d  do ramalar  PVC do rama,  iç kap lar 
amerikan ah ap panel kap d r. Salon ve iki çocuk odas n n zemini hal  kaplama olup, yatak odas  
zemini ah ap parkedir. Mutfak ve banyo standart özellikte ve bak ml  olup küçük tuvalet tadil 
edilerek kilere dönü türülmü tür. Ön cepheye bakan balkon k smen alüminyum do rama ile 
kapat larak salona dahil edilmi tir.  

 

+ 

_ 

+ 
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 DE ERLEMELER 
 
Ta nmaz, lçenin sosyal ve ticari aktivitesinin yo un oldu u önemli bir caddeden cephe 

almaktad r. Elektrik, su, haberle me, kara ve deniz seçenekli toplu ula m olanaklar ndan azami 
derecede yaralanabilen, teknik ve sosyal alt yap s  tamamlanm  seçkin bir yerde bulunmaktad r.   
Bina zmir’in yüksek gelir grubuna sahip elit bir nüfusun ya ad  ve ayn  zamanda seçkin al veri  
ma azalar n n bulundu u yüksek de ere sahip bir semttedir. Vali Kona  ve Tansa  ma azas n n 100 
m. yak n nda bulunmaktad r. Kipa, Agora, Migros, Palmiye ve Özdilek Al veri  merkezlerine 3-4 
km. mesafededir. 

 
Her ne kadar yap  birim fiyat analizine göre daval  ta nmaz n de eri 72.783.88 TL olarak 

hesap edilmi se de,  yukar da ki nitelikler dikkate al narak, civarda pazara ç kar lm  gayrimenkul 
fiyatlar , haricen yap lan pazar ara t rmas  ve emlak al m sat m piyasas  artlar  göz önüne al narak 
yap lan de erlemesi sonucunda, zmir li, Göztepe Mahallesi, Mithatpa a Caddesi No:111, Kat:4, 
Daire. 7 adresindeki apartman dairesinin sat a esas olacak de erinin 190.000 TL.(yüz doksan bin 
türk liras ) oldu u kanaatine var lm t r. 

 
 

 
 
 

T.C. 
ZM R BÜYÜK EH R BELED YE BA KANLI I 

EMLAK YÖNET M  DA RES  BA KANLI I KAMULA TIRMA UBE MÜDÜRLÜ Ü 
KAMULA TIRILAN TA INMAZIN KIYMET TAKD R KOM SYONU RAPORU 

ZEM N B R M BEDELLER N N TESP T  
 

Konu: Tapuda kay tl  ... ilçesi, ... Mah., ...  ada ... no'lu  parselin  zemin birim de erinin hesaplanmas . 
 

 
L: ZM R TAPUDAK  C NS  TARLA 
LÇE: ... MAR DUR. Yolda kalmaktad r. 

MAHALLE: ... KAM. NEDEN  YOLDA KALMASI 
PAFTA: ... ENC. TAR H  ... 
ADA: ... ENC.KARAR  ... 
PARSEL: ...   
ALANI ... m2 KAM. ALAN. ... m2 

 
EMSALLER : 

NO MAHALLES  ADA/ 
PARSEL C NS   

ALANI(m2) H SSE SATI  
TAR H  

SATI  BEDEL  
 

1. Kaz mdirik 8046 - 1 arsa 500 68/500 26/01/06 72.000,00YTL 
2.  Tapuda Kaz mdirik Mahallesi 68 ada 105 parsel (99 m2), cinsi “bir katl  ev” olarak kay tl  ta nmaz n zmir 
10.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmü  2007/197 esas 2008/432 karar no'lu kamula t rma davas  
neticesinde 17.05.2007 dava tarihi için m2'sine  860,05 YTL/m2 bedel biçilmi tir.  
3.  Tapuda Kaz mdirik Mahallesi 68 ada 106 parsel (120 m2), cinsi “arsa” olarak kay tl  ta nmaz n zmir 
10.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmü  2007/197 esas 2008/432 karar no'lu kamula t rma davas  
neticesinde 17.05.2007 dava tarihi için m2'sine  860,05 YTL/m2 bedel biçilmi tir.  
4.  Tapuda Kaz mdirik Mahallesi 68 ada 107 parsel (109 m2), cinsi “bir katl  ev ve arsas ” olarak kay tl  
ta nmaz n zmir 7.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmü  2007/207 esas 2008/449 karar no'lu 
kamula t rma davas  neticesinde 17.05.2007 dava tarihi için m2'sine  860 YTL/m2 bedel biçilmi tir.  
NOT: Her üç mahkeme karar ndaki dava konusu ta nmazlardan TEK lehine havai irtifak hakk  
sebebiyle % 10 de er dü üklü ü yap larak zemin birim fiyat na ula lm t r. 
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EMSALLER N NCELENMES : 

 
1. s radaki emsal ta nmaz: Emsal ta nmaz idari olarak Mansuro lu mahallesi 686/6 soka a cephelidir. 
mar parselidir. mar durumu M ve T ko ullu Ayr k nizam 8 katl , TAKS:0,60 KAKS:3,0 in aat 

müsaadelidir.  
Sat  tarihindeki arsa birim de eri: 72.000 YTL/68m² = 1058,82 YTL/m² = 1058,82 TL/m² bulunur. 
Arsa birim de eri  de erleme  tarihine irca edilirse ; 
1058,82 TL/m² x (12543,26/8957,94) = 1482,60 TL/m²  bulunur. 

 
Somut emsal kamula t r lacak ta nmazlara ... m. yakla k direkt mesafededir. Bu emsal zmir Asliye 
Hukuk Mahkemeleri'nde, bölgedeki dava dosyalar nda s kça kullan lmaktad r. 
 

2. 3. 4. s radaki emsal ta nmazlar: Mahkeme karar yla belirlenmi  zemin birim fiyatlar d r. mar 
parselleridir. Kamula t r lacak ta nmazla etraf n n imar durumlar  ayn d r. Arsa birim de erleri 
de erleme tarihine irca edilirse 860,05 YTL/m2 x (12543,26/10105,89) = 1067,47 TL/m2 bulunur. 
 

TEK havai irtifak hakk  indirimi yap lmam  halinin de eri 1067,47 TL/m2 / 0,90 = 1186,07 TL/m2 
'dir. Emsal al nm lard r. Kamula t r lacak ta nmazlara ... m. yakla k direkt mesafededirler.  Merkeze 
ve mevki noktalara daha yak n olmalar , etraf n n geli mi  olmas  sebebiyle kamula t r lacak 
ta nmazdan  daha de erlidirler. 

TA INMAZIN ÖZELL KLER : 

 Kamula t r lacak ta nmaz ... m2 alanl , tapuda tarla vas fl d r. 83/6122 say l  Bakanlar Kurulu 
Karar na göre belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde kald  için arsa vasf ndad r. Ta nmaz imar 
uygulamas  görmemi , DOP kesilmemi , kadastral parseldir. Ta nmaz n etraf  Ayr k nizam 8 katl  
TAKS: 0,25 KAKS: 2,0   “U” ko ullu ve konut eklindedir. 

 Ta nmaz n ...lara ve bölgenin ula m ana arterlerine yak n olu u, etraf nda yeni yap la malar n 
olu u dikkat çeken olumlu özellikleridir. 

 Ta nmaz  ... Caddesi'ne .. m., ... devlet kurumlar na vb (önemli noktalar)....m. yakla k ve 
direkt mesafededir.  
TA INMAZIN DE ERLEMES : 

 
 Gayrimenkul de erleme bilimine göre; konumunun getirdi i faktörleri e de er olan iki parselin 
birim fiyatlar  in aat alanlar  haklar yla orant l d r. Örne in KAKS: 3,0 olan bir parselin zemin birim 
de eri 3000 TL/m2 iken hemen yan ndaki KAKS:2,0 olan bir parsel 2000 TL/m2 de erinde olur. 

 Bu oran anlay  zemin kat n dükkan olarak çok de erli oldu u yerlerde geçerli de ildir. Çünkü 
zemin kat n de erli olu u bu oran  bozacakt r. Böylesi durumda farkl  bir hesaplama yap l r. 
 

Somut emsal ta nmaz n KAKS: 3,0 d r. 

Kamula t r lacak ta nmaz n KAKS: 2,0 d r. 
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O halde kamula t r lacak ta nmaz somut emsal ta nmaz n kom u parseli olmu  olsa; 

1482,60 TL/m² x (2,0 / 3,0) = 988,40 TL/m2 de erinde olurdu. 

Yani % 66,66 s  de erinde olurdu. 

Ancak kamula t r lacak ta nmaz n konumundan kaynaklanan de eri belirleyici faktörleri daha 
üstündür. mar durumu faktörü e itlendikten sonra di er faktörlerden dolay  iki ta nmaz aras nda 
var olan farkl l klar a a da incelenmi tir: Somut emsal 100 puand r. 

 

 

 Kamula t r lacak ta nmaz 

De eri belirleyici faktörler K  TA INMAZ ARASINDAK  
FARK 

mar Durumu E itlendi (0) 

Ula m durumu + 5 

Çevredeki kamu binalar na ve  önemli mevki noktalara uzakl  + 5 

Arsan n büyüklü ü, geometrik yap s , topo rafyas    0 

Belediye hizmetlerinden faydalanmas    0 

Gayrimenkul al m, sat m hareketlili i + 2 

                                        Toplam Fark  12 
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* Kamula t r lacak ta nmaz imar durumu faktörü sabitlendi inde +12 puan daha de erlidir.  

100 + 12 = 112 puan de erindedir. 

 Kamula t r lacak ta nmaz n imar parseli halinin fiyat ; 

988,40 TL/m2 x (112/100) = 1107,00 TL/m2 
3. Kamula t r lacak ta nmaz kadastral parsel oldu u için % 40 DOP kesilerek; 

            1107,00 TL/m2 x (1 – 0,40) = 664,20 TL/m2 

4. Kamula t r lacak ta nmaz n zemin birim de erinin  piyasa ara t rmas  da göz önünde 
bulundurularak komisyonumuzca yuvarlat larak 665 TL/m2 oldu u kanaatine var lm t r. 

*** Ek bilgi: Tüm de eri belirleyici faktörler ayn  anda incelenirse, kamula t r lacak ta nmaz n 
somut emsal ta nmaz n % 75'i  de erinde oldu u görülür. 
 
EMLAK VERG S  ARSA ASGAR  DE ERLER : (2010 YILI) 

 ... ada ... parsel:                      ....                                                                 .............. TL/m² 
 8046 ada 1 parsel:              “Mansuro lu Mah., 286/6 Sok.”                    ......650  TL/m² 

 
 Genel ve yayg n kan ya göre emlak vergisi oranlamas  ile sa l kl  bir de erleme yapmak 
mümkün de ildir. Sadece, k yaslama yaparken hangi sokak veya caddenin birbirinden daha de erli 
oldu u konusunda fikir verebilir. 

 2942 say l  Kamula t rma Kanunun 8. maddesini de i tiren 4650 say l  kanunun 3. maddesi 
gere ince kurulan Komisyonumuzca ta nmazlara ait;  2010 y l  Maliye Bakanl  zmir 
Defterdarl ’nca belirlenen  asgari arsa ve arazi  metrekare  birim  de erleri  ile 2942  say l   kanunun 
11. maddesi  gere ince  yerinde  yap lan  tespitler sonucu ta nmazlar için  yukar da  belirtilen 
kamula t rma  zemin birim bedeli  takdir edilmi tir.  

Terimler: 
Taban Alan  Katsay s  (TAKS): Taban alan n n imar parseli alan na olan oran d r. 
Katlar Alan  Katsay s  (KAKS): Katlar alan n n imar parseli alan na olan oran d r. 
Yap  n aat Alan , Katlar Alan : Bodrum kat ve çat  aras  dahil olmak üzere yap n n in a edilen ve kullan labilen 
tüm katlar n n kl klar ç kt ktan sonraki alanlar n n toplam d r. Bu yönetmeli in 42. maddesine göre düzenlenen 
aç k ç kmalar, hava bacalar , saçaklar, iç yüksekli i 1.80 m.yi a mayan ve yaln zca tesisat n geçirildi i tesisat 
galerileri ve katlar , ticari amac  olmayan ve yap n n kendi ihtiyac  için otopark olarak kullan lan bölüm ve katlar, 
genel merdiven d nda tertiplenen yang n merdivenleri, tabii zemin teraslar , asansörler, kalorifer dairesi, 
kömürlük, s nak, su deposu ve hidrofor bu alana kat lmaz. Kullan labilen katlar deyiminden konut, i yeri, 
e lenme ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çal maya, e lenmeye ve dinlenmeye ayr lmak üzere yap lan 
bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anla l r. 
   

TA INMAZ DE ERLEMES   ( B NA ) (SPK metodu )  

TAPU KAYDI 

SAH B     : Neriman Adal  -Musa k z   
L - LÇESi    : zmir-Konak 

BUCA I    : -- 
MAHALLES    : Alsancak 
MEVK     : -- 
PAFTA NO    : 24M-III b 
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ADA NO    : 123 
PARSEL NO       : 12 
N TEL     : Zemin+1 kattan olu an y ma ta  bina 
ARSA ALANI   : 128,75m2 

ARSA PAYI    : Tamam  
TAKY DAT             : zmir li, Konak lçesi 1.Bölge Tapu Sicil Müdürlü ü'nde Rapor tarihi itibariyle 
yap lan incelemede  konu ta nmaz üzerinde Ziraat Bankas  taraf ndan konulan 300.000- TL lik 1. 
derece ipotek, ve Eski Eser oldu una dair belirten erhler bulunmaktad r. 
 
TA INMAZIN ÇEVRES  VE KONUMU 

De erlemeye konu ta nmaz, zmir li, Konak lçesi, Alsancak Mahallesinde K br s ehitleri Caddesi 
ile Cumhuriyet Caddesi (2. Kordon) aras nda kalan 1485 sokak üzerinde 19 kap  nolu ta nmazd r. 
Araç trafi ine günün belli saatlerde aç k durumdaki ta nmaz 1. kordon ve Alsancak vapur iskelesine 
yakla k 200 m mesafededir. Yak n çevresinde, Katolik Kilisesi, talyan lisesi ve St Josenph  Frans z 
lisesi, Banka ubeleri, Alman Konsolos'lu u, Ege Palas Hotel, zmir Liman , Atatürk Müzesi,  
Merkezleri, Sosyal tesis alanlar , Okullar ve Resmi kurumlar ayr ca  zmir in en prestijli ve merkezi i  
yeri (Al  veri , E lence, Restourant vb.) bölgesinde olmas . 
 
YAPININ N AAT ÖZELL KLER  

N AAT TARZI  :Y ma ta  bina 
N AAT N ZAMI  :Tescilli eski eser 

KAT ADED    :Zemin+1 kat 
KULLANIM ALANI :285m2 

ELEKTR K   :Var 
SU    :Var 
KANAL ZASYON  :Var 
ISITMA S STEM   : Kat Kaloriferi 
KL MA   : 4 adet 
ASANSÖR   : ---- 
YANGIN MERD VEN  : ---- 
DI  CEPHE   : ---- 
SATI  VE K RA   
KAB L YET              : Bir bütün halinde sat labilir / kiralanabilir durumda. 

AÇIKLAMALAR 

- mar plan nda B-3 TM1 (Biti ik Nizam 3 katl  1.katta Ticari seçenekli) yap  adas nda kald , 
parsel biti i i Askeri Tesis Alan  olarak belirtilmi  ve fiilen Askeri nzibat Karakolu olarak 
kullan lmaktad r. 

-Parselin kar  çapraz nda güney k sm nda park alan  olarak düzenlenmi , K br s ehitleri park  
mevcuttur. 

-Söz konusu ta nmaz sivil mimari örne i oldu undan Eski Eserler ve An tlar kurulunun 
08.04.1977 tarih ve A-416 say l  karar  ile korunmas  gerekli ta nmaz kültür varl  olarak tescilli ve 
eski eser biti i i konumundad r. 

-Ta nmaz Zemin+1 kattan olu makta olup 1. katta batar bölümü ve tescilli yap ya ek yap  
mevcuttur. 

-Ek yap n n projesi zmir 1 numaral  K.T.V.K. Kurulunun 06.06.2003 tarih ve 10585 say l  karar  
ile uygun bulunarak onaylanm t r. 
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-Bina ki katta toplam 285 m2 brüt kullan m alan na sahiptir. 
-Tadilat  ve onar m  yap lan bina güzellik ve bak m salonu olarak dizayn edilmi tir. 
-Binada 7 adet oda, 1 adet uygulamal  seminer odas , 3 adet wc, 2adet banyo, mini Türk hamam , 

sauna, dinlenme bölümü, 1 adet jakuzili bölüm ve mutfa  mevcuttur. 
-Binadaki odal  bölümler genellikle ofis eklinde düzenlenmi tir. 
-Zemin katta taban dö emesi dekoratif ta , 1. kattaki dö emeler laminat parke, duvarlar saten 

boyal d r. 
-Binan n ar iv dosyas nda Yap  Ruhsat  ve Yap  Kullanma zin Belgesi mevcuttur. 
 

DE ERLEND RME 

Ta nmaz n de erine etki eden özet faktörler; 
Olumlu etkenler: 
-Kent merkezinde yer almas  
-Ula m ve Ula m Araçlar  Ana duraklar na yak nl k 
-Resmi Tesislere yak nl k 
-Tamamlanm  alt yap  
-Denize yak nl k 
-Mü teri celbi 
-Reklam kabiliyeti 
Olumsuz etkenler: 
-Eski Eser olmas  
-Otopark sorunu olmas  
 
F YATLANDIRMA 
Ta nmaz n bulundu u soka n 2010 y l  Emlak Vergi de eri 928 TL/ m2 dir. 
Ta nmaz n de er tespitinde Emsal kar la t rma yöntemi kullan lm t r. 
Emsal 1: 08.03.2010 tarihli Milliyet Emlakin 7115 – 651109 ilan nolu sahifesindeki eski eser 

benzer nitelikli tadilatl  masrafs z 160 m2 alanl  2 katl  i  yeri eklindeki binan n fiyat  250.000 USD  
bugünkü TL de eri 250000 * 1,524 = 381.000 – TL olup 2381TL/m2 dir. 

Emsal 2: 08.03.2010 tarihli Milliyet Emlakin 7115 – 2535077 ilan nolu sahifesindeki eski eser 
benzer nitelikli 370 m2 alanl  3 kat + teras katl  i  yeri eklindeki binan n fiyat  600.000TL olup, 
1621TL/m2 dir. 

Emsal 3: 08.03.2010 tarihli Milliyet Emlakin 51171 – 2960123 ilan nolu sahifesindeki  70 m2 
alanl  zemin katta alsancak st joseph Frans z lisesi civar  dükkan 140.000- TL olup, 2000TL/m2 dir. 

 
Ta nmaz n De eri 
Emsal Kar la t rma Yönteminde yak n dönemde pazara ç kar lm  benzer gayrimenkuller 

dikkate al narak pazar de erini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlamas  yap lm  ve 
konu gayrimenkul için birim fiyat belirlenmi tir. Bulunan emsaller görülebilirlik, kullan m fonksiyonu, 
büyüklük, in ai kalite, mimari özellik gibi kriterler dahilinde kar la t r lm , çevredeki emlak 
pazar n n güncel de erlendirmesi için emlak pazarlama firmalar  ile görü ülmü  ve güncel  
bilgilerinden faydalan lm t r. Bu tespitlerden ve yukar da özetlenen de erleme prosesinden hareketle, 
rapora konu ta nmaz n lokasyonu, kullan m alan  büyüklü ü ve tüm mekânlarda köklü ve kaliteli bir 
tadilat uygulanm  olmas  dikkate al narak arsa dahil ortalama m² birim de eri için 2.000TL/m2  
k ymet takdir edilmi tir. 

Buna göre ta nmaz n arsa pay  dahil de eri; 285 * 2000 = 570.000 TL olarak 
belirlenmi tir. 08.03.2010 
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Bay nd rl k ve skân Bakanl ndan: 
 
 

M MARLIK VE MÜHEND SL K H ZMET BEDELLER N N HESABINDA 
KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLA IK B R M MAL YETLER  
HAKKINDA TEBL  

 
 
 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 say l  Bakanlar Kurulu Karar  ile yürürlü e giren “Mimarl k ve 

Mühendislik Hizmetleri artnamesi”nin 3.2 maddesi gere ince mimarl k ve mühendislik hizmet 
bedellerinin hesab nda kullan lacak 2010 y l  Yap  Yakla k Birim Maliyetleri, yap n n mimarl k 
hizmetlerine esas olan s n f  dikkate al narak in aat genel giderleri ile yüklenici kâr  dahil belirlenerek 
a a da gösterilmi tir. 

 
              Yap n n Birim 
                                                                                                                        Maliyeti 
 

 YAPININ M MARLIK H ZMETLER NE ESAS OLAN SINIFI  (BM) TL/M2 
 
I. SINIF YAPILAR  
A GRUBU YAPILAR                                                         73,00 

   3 m yüksekli e kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarlar   
   Basit kümes ve basit tar m yap lar   
   Plastik örtülü seralar  
   Mevcut yap lar aras  ba lant -geçi  yollar   
   Baraka veya geçici kullan m  olan küçük yap lar  
   Yard mc  yap lar (Mü temilat)  
   Gölgelikler-çardaklar  
   Üstü kapal  yanlar  aç k teneffüs, oyun gösteri alanlar   
   ve bu gruptakilere benzer yap lar.  

B GRUBU YAPILAR                                                         127,00 
   Cam örtülü seralar  
   Basit padok, büyük ve küçük ba  hayvan a llar   
   Su depolar   
    yeri depolar   
   ve bu gruptakilere benzer yap lar. 

  
II. SINIF YAPILAR  
A GRUBU YAPILAR                                                         201,00 

   Kuleler, ayakl  su depolar   
   Palplanj ve ankrajl  perde ve istinat duvarlar   
   Kay khane  
   ve bu gruptakilere benzer yap lar.  

B GRUBU YAPILAR                                                          276,00 
   Pnömatik ve i irme yap lar  
   Hangar yap lar  (Uçak bak m ve onar m amaçl )  
   Tek katl  ofisler, dükkan ve basit atölyeler  
   Semt sahalar , küçük semt parklar , çocuk oyun alanlar  ve mü temilatlar    
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   Tar m, endüstri ve sanayi yap lar  (Tek katl , bodrum ve asma kat  da  
   olabilen prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler,  tesisat a rl kl  a llar,  
   fidan yeti tirme ve bekletme tesisleri)  
   Yat bak m ve onar m atölyeleri, çekek yerleri  
   Jeoloji, botanik ve tema parklar   
   Mezbahalar  
   ve bu gruptakilere benzer yap lar. 

  
III. SINIF YAPILAR  
A  GRUBU YAPILAR                                                        448,00 

   Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel e itim okullar n n veya  
   i letme ve tesislerin spor salonlar , jimnastik salonlar , semt salonlar )  
   Katl  garajlar  
   Hobi ve oyun salonlar   
   Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)  
   Al veri  merkezleri (semt pazarlar , küçük ve büyük hal binalar , marketler. v.b.)  
  Bas mevleri, matbaalar  
  So uk hava depolar   
   Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)  
   Akaryak t ve gaz istasyonlar   
   Kampingler  
   Küçük sanayi tesisleri (Donan ml  atölyeler, ticarethane, dükkan,  
   imalathane, dökümhane)  
   Semt postaneleri  
   ve bu gruptakilere benzer yap lar. 

 
B GRUBU YAPILAR                                               511,00 

   Kre -Gündüz bak mevleri  
   Entegre tar msal endüstri yap lar   
   dari binalar (ilçe tipi hükümet konaklar , vergi daireleri)  
   Gençlik Merkezleri  
   Belediyeler ve çe itli amaçl  kamu binalar   
   Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler  
   Temel e itim okullar   
   Küçük kitapl k ve benzeri kültür tesisleri  
   Jandarma ve emniyet karakol binalar   
   Sa l k tesisleri (sa l k ocaklar , kamu sa l k dispanserleri, sa l k  
   evleri, sa l k merkezleri)  
   Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)  
   Halk evleri  
   Pansiyonlar  
   150 ki iye kadar cezaevleri  
   Fuarlar  
   Sergi salonlar   
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   Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)  
   Marinalar  
   Gece kulübü, diskotekler  
   tfaiye kurtarma istasyonlar   
   Misafirhaneler  
   Büyük çiftlik yap lar   
   ve bu gruptakilere benzer yap lar. 

  
V. SINIF YAPILAR  
A  GRUBU YAPILAR                                                          577,00 

   Özelli i olan büyük okul yap lar  (Spor salonu, konferans salonu ve  
   ek tesisleri olan e itim yap lar )  
   Poliklinikler ve benzeri sa l k yap lar  (Hastaneler hariç)   
   Liman binalar   
   l tipi hükümet konaklar  (Büyük idare ve Büyük ehir belediye binalar )  
   Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)  
   150 ki iyi geçen cezaevleri  
   Kapl calar, ifa evleri vb. termal tesisleri  
   badethaneler (Dini yap lar, 1000 ki iye kadar)  
   Entegre sanayi tesisleri  
   Aqua parklar  
   Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzlar , spor salonlar  ve stadlar  bulunan)  
   Ya l lar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvalar , yeti tirme yurtlar   
   Büyük al veri  merkezleri   
   Yüksek okullar ve e itim enstitüleri  
   Apartman tipi konutlar (Bina yüksekli i 21.50 m.’yi a an, asansörlü  
   ve/veya kaloriferli)  
   Oteller (1 ve 2 y ld zl )  
   ve bu gruptakilere benzer yap lar. 

  
B GRUBU YAPILAR                                                        640,00 

    Merkezleri  
   Ara t rma binalar  ve laboratuarlar  
   Metro istasyonlar   
   Stadyum, spor salonlar  ve yüzme havuzlar   
   Büyük postaneler (merkez postaneleri)  
   Otobüs terminalleri  
   Sat  ve sergi binalar  (showroomlar)  
    E lence amaçl  yap lar (çok amaçl  toplant , e lence ve dü ün salonlar )  
   Banka binalar   
   Normal radyo ve televizyon binalar   
   Özelli i olan genel s naklar  
   Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, da  evleri, kaymakam evi)   
   ve bu gruptakilere benzer yap lar.  
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C GRUBU YAPILAR                                                 761,00 
   Büyük kütüphaneler ve kültür yap lar   
   Bakanl k binalar   
   Yüksek ö renim yurtlar   
   Ar iv binalar   
   Radyoaktif korumal  depolar   
   Büyük Adliye Saraylar   
   Otel (3 y ld zl ) ve moteller  
   Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri  
   ve bu gruptakilere benzer yap lar. 

  
V. SINIF YAPILAR  
A GRUBU YAPILAR                                                           945,00 

   Radyo-Tv stasyonlar   
   Özelli i olan askeri yap lar ve orduevi  
   Büyükelçilik yap lar , vali konaklar  ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar  
   Borsa binalar   
   Üniversite kampüsleri  
   Yüksekli i 50,50m’yi a an yap lar  
   Al veri  kompleksleri ( çerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. 

bulunan)   
   ve bu gruptakilere benzer yap lar. 

  
B GRUBU YAPILAR                                                     1.144,00 

   Kongre merkezleri  
   Müze, sergi kütüphane kompleksleri  
   Olimpik spor tesisleri - hipodromlar  
   Bilimsel ara t rma merkezleri, AR-GE binalar   
   Hastaneler  
   Havaalanlar   
   badethaneler  (Dini yap lar, 1000 ki inin üzerinde)  
   Oteller (4 y ld zl )  
   ve bu gruptakilere benzer yap lar. 

  
C GRUBU YAPILAR                                                    1.279,00 

   Üst donan ml  kompleks oteller ve tatil köyleri (5 y ld zl )  
   Büyük radyo ve televizyon binalar   
   ve bu gruptakilere benzer yap lar. 

  
D GRUBU YAPILAR                                                      1.559,00 

   Opera, tiyatro bale yap lar , konser salonlar  ve kompleksleri  
   Restore edilecek yap lar ve tarihi ve eski eser niteli inde olup,  
   y k larak orijinaline uygun olarak yap lan yap lar  
   ve bu gruptakilere benzer yap lar.  
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Aç klamalar: 
1-) Benzer yap lar, ilgili gruptaki yap lara k yasen uygulay c  kurum ve kurulu larca Mimarl k 

ve Mühendislik Hizmetleri artnamesinin ilgili hükümlerinden yararlan larak belirlenecektir. 
 
2-) Tebli in revizyonu çal malar nda s n f  veya grubu de i tirilen veya tebli den ç kar lan 

yap lar için, 2010 y l ndan önceki tebli lere göre yap  s n f  ve grubu belirlenmi  mimarl k ve 
mühendislik hizmetlerinde; belirlendi i y l n tebli indeki yap  s n f  ve grubu de i tirilmeksizin 2010 
y l  tebli inde kar l  olan tutar esas al nmak suretiyle hesap yap lacakt r.   

 
3-) Tebli deki s n f ve gruplar yap m a amas nda belirlenirken tereddüte dü ülmesi halinde, o 

yap n n yap  yakla k maliyeti; yap n n projesine göre haz rlanacak metrajlara Bay nd rl k ve skan 
Bakanl  Birim Fiyatlar n n uygulanmas  suretiyle hesaplanacakt r. 

Tebli  olunur. 

 
A INMA PAYLARINA L K N ORANLARI GÖSTEREN CETVEL 
(2/12/1982 gün ve 17886 say l  Resmi Gazete'de yay mlanm t r.) 
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Çelik Karkas - Betonarme 
karkas binalar 
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Y ma kagir, y ma yar  kagir 
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Ah ap, ta  duvarl  (çamur 
harçl ) gecekondu tarz ve 
vasf nda binalar 
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Kerpiç ve di er basit binalar 10 17 25 35 45 55 65 75 85 95  
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 B L RK L K MEVZUATI 
 
1-A ) TMMOB ve HKMO MEVZUATI 
 
 6235 say l  TÜRK MÜHEND S ve M MAR ODALARI KANUNU (04.02.1954-RG : 8625) 
 3458 say l  MÜHEND SL K ve M MARLIK HAKKINDA KANUN (28.01.1938-RG :3945) 
 TMMOB ANA YÖNETMEL  (02.12.2002 RG :24954) 
 TMMOB MESLEK Ç  E T M VE BELGELEND RME YÖNETMEL  (14.12.2004 RG : 

25670) 
 TMMOB D S PL N YÖNETMEL  (10.Temmuz 2002 RG : 24811) 
 TMMOB B L RK L K YÖNETMEL  ( 05.05.2005, 25806 R.G.) 
 KAMULA TIRMA DAVALARINDA B LRK  OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN 

N TEL K VE ÇALI MA ESASLARINA L K N YÖNETMEL K( 24.11.2006, 26356 R.G.). 
 KAMULA TIRMA DAVALARINDA B L RK  OLARAK GÖREV YAPACAK MÜHEND S , 

M MAR, EH R PLANCILARININ N TEL KLER  , BELGELEND R LMES  VE ÇALI MA 
KO ULLARINA L K N USUL  VE ESASLAR 'a ait,TMMOB nin , 10.02.2007 gün ve 239 
say l  karar  ile getirilen düzenleme, 

 TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER  ODASI ANA YÖNETMEL  
(10.Kas m 2005 RG : 25983) 

 TMMOB HAR TA ve KADASTRO MÜHEND SLER  ODASI MESLEK Ç  E T M ve 
BELGELEND RME YÖNETMEL  ( 17.02.2007 gün, 26437 ay l   Resmi Gazete) 

 TESC LE KONU HAR TA ve PLANLAR  YÖNETMEL  (06 A ustos 1973 gün, 14617 say l  
R.G.) 

 BÜYÜK ÖLÇEKL  HAR TALARIN YAPIM YÖNETMEL  
 BÜYÜK ÖLÇEKL  HAR TA, HAR TA B LG LER  ÜRET M YÖNETMEL  (15.07.2005 gün, 

25876 R.G.) 
 T.K.G.M'nin 11.10.2007 GÜN, 1650-2007/12 SAYILI KADASTRAL HAR TA ÜRET M  VE 

KONTROLÜ YÖNERGES  
  
1- B)   HUKUK MEVZUATI 
 
 MEDEN  KANUN 
 TAPU KANUNU 
 KADASTRO KANUNU 
 MAR KANUNU 
 KIYI KANUNU 
 HUKUK USULÜ MAHKEMELER  KANUNU (18.06.1927 tarih, 1086 say l  kanun)(Madde: 275 

ila 286) 
 CEZA MUHAKEMES  KANUNU (04.12.2004 , 5271 say l  kanun) (Madde: 62 ila 72)  
 Di er ilgili, Yasa Yönetmelik ve Genelgeler 

 
2-  B L RK L N TANIMI 
 

Bir anla mazl  çözecek ekilde bilgisi olan veya belirli bir konudan iyi anlayan kimse, 
Bilgi, insanlar n ya amlar  boyunca elde ettikleri en büyük zenginliktir. Do ada ve evrende, 

bilinenlerden çok bilinmeyenler vard r. Bilinenler dedi imiz bilgiler, de i ik bilim dallar na ayr lmakta 
ve ku aklar boyunca geli tirilmektedir. Bir konuda bilirki ilik yapmak için o konuyu çok iyi kavramak, 
ince ayr nt lar na kadar girmek gerekmektedir. Lisans e itimi ile uzmanl k alan  s n rlar  belirlenmi  
bir ki inin, uzmanl k alan  d ndaki konularda bilirki ilik yapabilmesi olanaks zd r. 
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HUMK'nun 275. maddesinde bilirki i, yarg c n bilmedi i, çözümü özel veya teknik veya 
deneysel kurallar  gerektiren hallerde, oy ve görü ünü bildiren kimse olarak tan mlanmaktad r. 

 
3 -  B L RK L N ÖNEM  ve ÖZELL KLER  
 

Bilirki ili in sa lad  teknik bilgileri de erlendirmek ve sentez yapmak görevi yarg ca aittir. 
Ancak, bu bilgiler, do ru,  kolay anla labilir, soruna k tutabilir nitelikte oldu u zaman yarg ç 
taraf ndan de erlendirilebilir. Bu nedenle yarg ca bilimsel yönden do ru, kolayl kla 
anla labilen, bütün yönleriyle soruna k tutabilen bilgileri verme görevi bilirki iye 
dü mektedir. 

Bilirki ilik zor bir görevdir. yi bir bilirki i olabilmek için, sadece bilimsel ve teknik yönlerden,  
haz rl k yeterli de ildir. Bilirki i, bilimsel sonuçlar  yarg ç için kolay anla labilir hale getirmeyi 
mutlaka ba armal d r. 

 
4 - B L RK L K LKELER  

 
Uzmanl k : Bilirki i konusunda uzman olmal d r. 
 
Gerekçe: Gerekçesiz rapor, etik ilkelerle ba da maz. Rapor, s radan insanlar n kavrayabilece i, 

ula lan sonuç ve ba lant y  kolayl kla kurabilme olana  tan mal d r. Kan t elde edilmeyen 
durumlarda, üpheye dayanarak karar mekanizmas n  hata yapmaya yöneltebilecek, 
sorumluluk do urabilecek görü  bildirmekten kaç nmal d r. 

 
Adalet ve E itlik: Bilirki iler, taraflara e it mesafede olmal d r. Yarg  kar s nda taraflar n 

e itli i, yarg c  oldu u gibi, bilirki iyi de ba lar. Bilirki i yarg c n veya di er taraf n bilgisi d nda 
taraflardan biriyle görü emez. Ya da bilgisine ba vuramaz. 

 
Tarafs zl k: Bilirki i, önce kendine, sonra ba kalar na kar  kendini özgür hissederek, hiçbir etki 

alt nda kalmaks z n çal abiliyorsa tarafs zd r. Bunun için, taraflara bilirki iyi ret, bilirki iye de, 
çekilme olana  sa lanm t r. Bilirki i, taraflara kin, garez, sempati, hayranl k ve dü manl k hisleriyle 
hareket etmemelidir. 

 
Özen: Bilirki i görevini özenle yapmal d r. Yarg laman n amac  olan gerçe e ula mak ad na, 

sürece yard mc  olan bilirki inin, mahkemeyi ayd nlatabilmesi için, görevini, tüm boyutlar yla ve 
özenle yerine getirmesi artt r. Dava dosyas n , bütün ayr nt lar yla inceleyerek, uzmanl k alan yla ilgili 
bütün ara t rma ve incelemeleri yaparak, somut olayla ilgili sentez yapmak zorundad r.  

Raporun içeri inde, taraflar her yönüyle belirtilmeli, görevlendirildi i konunun alt  çizilmeli , 
ara t r lan konunun ayr nt lar na inilerek , gerekçeler ve yap lan hesaplamalar ile sonuca var lmal , 
sonuç bölümünde , görevlendirmede istenilen konularda k sa, tam, net, aç k,basit bir anlat m tarz  ile 
yan tlanmal  ve imza unutulmamal d r. 

 
S r Saklama: Bilirki iler, görevlerini yaparken edindikleri s rlar  saklamak zorundad rlar. 
 
Ekip Çal mas : Kurul halinde görevlendirilen bilirki ilerin birlikte çal mas  gerekir. Uzmanl k 

alanlar  farkl  olanlar n bir düzen içinde bir araya gelerek, gerekli incelemeyi yapmalar , birlikte bir 
sonuca varmalar  gerekir. Kurulda görev alanlar n, birbirlerinin uzmanl k alanlar na sayg l  olmalar , 
böylece olgun, demokrat çal malar, hakim olmal d r. 

 
Güvence: Bilirki ilerin sorumluluklar , tarafs zl klar , yüksek kamu menfaatlerinden söz edildi i 

kadar,  halen, maalesef güvencelerinin yeterli olu undan söz edilmemektedir.  
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5-  B L RK  MEVZUATI ve B L RK N N SORUMLULU U 

A)-  B L RK  MEVZUATI 
 
Bilirki ili in ilk ana mevzuat  18.06.1927 gün, 1086 say l  Hukuk Usulü mahkemeleri 

Kanununun 275 ile 286 maddeleri ile düzenlenmi tir.04.11.1983 gün, 2942 say l  Kamula t rma 
Kanunu da ana mevzuattan say l r. 

 
B)-  B L RK L N SORUMLULU U 
. Bilirki i her eyden önce, kendi vicdan na kar  sorumludur. 
. Davadaki taraflara kar  sorumludur. 
. Konusuyla ilgili yarg  organlar na kar  sorumludur. 
. yi veya kötü davran lar ndan dolay  en yak n çevresine ve kamuya kar  sorumludur. 
. Meslek odas na kar  sorumludur. 
HUMK nun 275. maddesi uyar nca, hakimlik mesle inin gerektirdi i genel ve hukuki bilgi ile 

çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirki i dinlenemez. 
04.12.2004 gün, 5271 say l  Ceza Muhakemesi Kanununun 62 ila 72 nci maddeleri bilirki i 

kurumu ile ilgili konular  içermektedir. 
Ayr ca, tüm bilirki ilik konular nda oldu u gibi kamula t rma Davalar nda da, 

bilirki ilerin kendilerine resmen belirlenen ücret d nda, herhangi bir nedenle ç kar sa lamalar  
kesinlikle yasakt r. Aksi davran ta bulunanlar, CEZA MUHAKEMES  KANUNU uyar nca 
hapis ve para cezas  ile cezaland r l r. 

 
6- KAMULA TIRMA B L RK L   
 
(24. Kas m 2006 gün, 26356 say l  Resmi Gazetede yay mlanan Kamula t rma Davalar nda Bilirki i 
olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri ve çal ma Esaslar na li kin Yönetmelik) 

. Kamula t rma Bilirki ili i 

. Kamula t rma Mülk Bilirki ili i ( Yönetmelik madde: 7 ve 8 ) 
 

A) KAMULA TIRMA B L RK S NDE ARANACAK N TEL KLER (Yönetmelik, mad.5) 
 

      Bilirki ilerin, 
- Türkiye Cumhuriyeti vatanda  olmas , 
- Medeni haklar n  kullanma ehliyetine sahip olmas , 
-  Bilirki ilik yapaca  alanda en az üç y ld r fiilen mesleki faaliyetini icra ediyor olmas , 
- Kamu haklar ndan mahrum bulunmamas  ve meslekten geçici veya sürekli olarak men cezas  

almam  olmas , 
- Türk Ceza kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmi  olsa bile, kasten i lenen bir 

suçtan dolay  bir y l veya daha fazla süreli hapis cezas na veya affa u ram  olsa bile, Devletin 
güvenli ine kar  suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin i leyi ine kar  suçlar, milli 
savunmaya kar  suçlar, Devlet s rlar na kar  suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rü vet, 
h rs zl k, doland r c l k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar t rma, 
edimin ifas na fesat kar t rma,  suçtan kaynaklanan mal varl  de erlerini aklama veya 
kaçakç l k suçlar ndan mahkum olunmamas , 

- TCK nun 276. maddesinin birinci f kras  kapsam ndaki suçtan dolay  hükümlü veya bu suçtan 
dolay  hakk nda takibat yap l yor olmamas , 

- 10.07.2002 gün, 24811 say l  Resmi Gazete de yay mlanan TMMOB Disiplin Yönetmeli i 
gere ince ba l  oldu u ihtisas odas ndan disiplin cezas  almamas , 

-  lgili ihtisas odas ndan düzenlenen bilirki i meslek içi e itim kursunu ba ar  ile tamamlayarak, 
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bilirki i yetki belgesi alm  olmas  veya denkli i kabul edilen belgeye sahip olmas , gerekir. 
- Bilirki iler, bu özellikleri ta yan mühendis, mimar ve ehir planc lar  aras ndan seçilir. 
- dare Kurullar  Listelerinde yer alacak bilirki iler d ndakilerin, TMMOB 'ne ba l  ilgili 

ihtisas odalar na üye olmalar  zorunludur.  
- Bilirki ilerin mesleki deneyim sürelerinin de erlendirilmesinde, odalara kay tl  olanlarda Birlik 

ve lgili ihtisas odalar , kay tl  olmayanlarda ise dare kurullar  yetkilidir.(Yönetmelik 
Madde:6) 

 
B) KAMULA TIRMA B L RK S  LE KAMULA TIRMA MÜLK B L RK LER N N, 
 

Listelerinin Olu turulmas  : (Yönetmelik Madde 7)  
(1) Birli e ba l  ihtisas odalar  taraf ndan, üyelerinin oturduklar  yer göz önüne al narak her 

il için seçilecek 15 ila 25 ki iden olu acak liste, her y l OCAK ay n n ilk haftas  içerisinde haz rlanarak 
Valiliklere sunulur. Valilikçe onaylanan liste, il ve ilçelerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine gönderilir. 

(2) Bilirki i listeleri, bilirki ilerin ünvanlar , ö renimleri, mesleki faaliyette bulunduklar  
alan ve mesleki tecrübeleri gibi hususlar  ihtiva edecek ekilde haz rlan r. 

(3) l merkezleri için l idare Kurullar , ilçe merkezleri için ilçe idare kurullar nca, bu 
bölgede oturan ve bu bölgede gayrimenkul sahibi olan mühendis ve mimarlar aras ndan seçilerek 
olu turulacak 15 ki ilik liste OCAK ay n n ilk haftas  içinde Valiliklere sunulur. Onaylanan liste 
seçildikleri yerin Asliye Hukuk Mahkemelerine gönderilir.  

(4) Listelerin onanmamas  halinde, onanmama gerekçesine uygun olarak ilgili ihtisas 
odalar  ve il/ilçe idari kurullar nca en k sa sürede yenileri haz rlanarak onaya sunulur. 

(5) Listelerde yer alanlar,  takip eden y llarda  da yeniden seçilebilirler.(Yön.Mad.7) 
 
Bilirki i Kurullar n n Olu turulmas  (Yönetmelik Madde: 8) 

 Bilirki i Kurulu, Mahkeme taraf ndan kamula t rmaya konu olan yer veya hakk n cins ve 
niteli ine göre, ihtisas odalar  taraf ndan bildirilen listede yer alanlardan 3 ki i, il/ilçe idare kurulunca 
bildirilen listede yer alan o bölgede gayrimenkul sahibi olan mühendis, mimar ve ehir planc lar ndan 
(mülk bilirki isi) seçilecek 2 ki i olmak üzere toplam 5 ki iden olu turulur.  

 Kamula t r lacak gayrimenkul mal n ve kayna n niteli ine göre uzmanl k alanlar n n 
belirlenmesinde mahkemece tereddüde  dü ülen konularda Birli in görü üne ba vurulur. 

  Kamula t r lacak gayrimenkul mal n üstün niteli i göz önüne al narak, bilirki ilerin üçü ayn  
uzmanl k kolundan seçilir. 

  htisas odalar n n liste veremedi i veya verilen listeden fiili ve hukuki nedenlerle bilirki i 
seçiminin olanaks z oldu u il ve ilçelerde, kamula t r lan ta nmaz n cins ve özelli ine göre, 
Bay nd rl k ve skan, Tar m ve Köy leri ile Çevre ve Orman bakanl klar n n ta ra te kilat  ile di er 
kamu kurum ve kurulu lar ndan al nacak fen adamlar  ile bilirki i kurulu tamamlan r. Bunlar n da 
bulunmad  veya fiili veya hukuki sebeplerle bilirki i seçimine imkan olmad  takdirde, kom u 
illerinden, oda listelerinden, yoksa yukar da belirtilen resmi daire ve kurumlar ndan al nacak fen 
adamlar  ile kurul  tamamlan r. (Yönetmelik madde: 8)  

 
C)   B L RK L K YAPAMAYACAK OLANLAR 
Dava konusu yer veya kaynak için, kamula t rmay  yapan idarede görevli olanlar, kamula t r lan 

mal n sahipleriyle bunlar n usul ve füru-u, e i, üçüncü derece dahil kan ve s hri h s mlar  ve mal 
sahipleri ile menfaat ortakl  olanlar, kendisinin veya usul ve füru-unun, e inin, üçüncü derece dahil 
kan ve s hri h s mlar n n ayn  kamula t rma plan  içerisinde ta nmaz  bulunanlar, ta nmaz n, gerçek 
veya tüzel ki i sahibi ile herhangi bir ücret ili kisi ve her türlü dü manl k, mü avirlik, teknik 
sorumluluk, kontrollük ve benzeri ili kiler içinde bulunanlar bilirki ilik yapamazlar. 

Bu maddeye ve 5. maddeye göre bilirki ilik yapamayacak durumda olanlar, herhangi bir ekilde 
bilirki i kuruluna seçildiklerini veya bu durumlar  ö rendikleri tarihten itibaren en geç bir hafta içinde 
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durumu seçimi yapan mahkemeye bildirmek ve bilirki ilikten çekilmek zorundad r. (Yönetmelik 
madde: 9) 

 
D)  B L RK  L STELER NDEN ÇIKARILMA SEBEPLER   

            Bilirki iler, 
1- 2942 say l  Kamula t rma Kanununu ve yönetmeli i gere ince bilirki ilerde aranan niteliklerin 

bulunmad n n veya sonradan kaybedildi inin tespiti halinde, 
2- Yönetmelik hükümlerine ayk r  davran larda bulundu unun tespiti halinde, 
3- Kendilerinin listeden ç kar lmalar n  talep etmeleri halinde ilgili ihtisas odas  veya ilgili il ve 

ilçe dare kurulunca listeden ç kar l rlar. 
4- 3. madde d nda kalan sebeplerle bilirki i listelerinden ç kar lanlar n yetki belgeleri iptal edilir 

ve durum mahkemeye bildirilir. (Yönetmelik Madde:10)  
 

E)  B L RK  MESLEK  E T M KURSLARI LE B L RK  YETK  BELGES  LE 
USUL VE ESASLARIN BEL RLENMES  
 Bu esaslar, 
 a. 14 Aral k 2004 gün,25670 say l  Resmi gazetede yay mlanan TMMOB Meslek çi E itim ve 

belgelendirme Yönetmeli i, 
 b. 17.02.2007 gün, 26437 say l  Resmi Gazete de yay mlanan TMMOB, Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odas  Meslek çi E itim ve Belgelendirme Yönetmeli inde ayr nt l  aç klanm t r. 
(Yönetmelik madde: 11) 

1- TMMOB a ba l  ihtisas odalar  ile il ve ilçe idare kurullar nca haz rlanacak listelerde yer almak 
isteyen mühendis, mimar ve ehir planc lar , B L RK  YETK  BELGES  almak için birli in 
gözetiminde ihtisas odalar nca düzenlenen bilirki i meslek içi e itim kurslar na kat lmak 
zorundad r. 

2- htisas odalar ,  ubelerinde, bölge birimlerinde veya uygun gördükleri yerde y lda en az bir kez 
olmak üzere bilirki i meslek içi e itim kurslar  düzenler,  

3- Bilirki i meslek çi E itim Kurslar , Birli in gözetim ve denetiminde üniversitelerin bu konuda 
e itim veren birimleri  ile i birli i sa lanarak yap l r.  

4- Bilirki i Meslek içi E itim Kurslar na ba vurularda, mesleki deneyimin belgelendirilmesi 
zorunlu olup, yönetmeli in 5. maddesinde belirtilen durumlar ile ilgili belgelerin istenilmesi 
d nda ilgilinin beyan  esast r. 

5- Kamu Kurum ve Kurulu lar nda çal an mühendis, mimar ve ehir planc lar  istemeleri halinde 
idarelerince görevlerini aksatmamak art yla bilirki i meslek içi e itim kursuna kat lmalar  için 
gerekli izin verilebilir. 

6- Meslek çi E itim Kurslar  için, bu kurslar ile ilgili giderlerin kar lanmas  amac yla 
kat l mc lardan ücret al nabilir. Al nacak ücret her y l ilgili ihtisas odas n n talebi üzerine 
birlikçe belirlenir. 

 
F)  B L RK LER N YETK  BELGELER N N PTAL  VE YEN LENMES  

YETK  BELGES  alm  bilirki ilerin sicil kay tlar , ilgili meslek odalar nca tutulur. 
(Yönetmelik. Madde:14) 

 
YETK  BELGELER 'nin her 5 y lda bir yenilenmesi zorunludur. Ancak, bu süre içinde 

Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde yetki belgesinin iptal edilip edilmemesi, bilirki iye 
belgeyi veren meslek odas n n sorumlulu undad r. 

Yetki Belgesi iptal edilenler, odas nca Valili e, Valilikçe de ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine 
bildirilir. 

Bu ki iler, bilirki i kurullar nda görev alamazlar. (Yönetmelik Madde: 13) 
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G)  B L RK LER N ÇALI MA YÖNTEMLER  VE SORUMLULUKLARI 
1- Bilirki iler, Yemin ederek görev al r. 
2- Bilirki iler, toplumsal sorumluluk bilinci ile görev yapmak, do ruyu beyan etmek, tarafs z 

davranmak ve görevini özenle yerine getirmek, herkesin üzerinde birle ebilece i, kabul 
edilebilir, objektif ve bilimsel görü  bildirmek, sübjektif de erlendirmelerden kaç nmak 
zorundad r. 

3- Bilirki iler, görev üstlendiklerinde, üyesi bulunduklar  odaya bilgi vermekle yükümlüdürler. 
Bilirki iler, mahkemeye sunduklar  raporlar n bir kopyas n , istenilmesi halinde ba l  olduklar  

odaya verirler. 
4- Bilirki iler, geçerli bir mazereti olmad  sürece, mahkeme celbine uyarak ke fe kat lmak 

zorundad r. Mazereti d nda, ke fe kat lmayan bilirki ilerin adlar  ilgili mahkemece odas na 
bildirilir. (Yönetmelik Madde:15) 

A a da belirtilen ki i veya kurumlar, bilirki ilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler. 
 Resmi bilirki ilikle görevlendirilmi  olanlar ve TCK:nun 64. maddede belirtilen listelerde yer 

alm  bulunanlar. 
 ncelemenin yap lmas  için bilinmesi gerekli fen sanatlar  meslek edinenler, 
 ncelemenin yap lmas  için gerekli mesle i yapmaya resmen yetkili olanlar. (TCK Madde.65) 
 Hakimin reddini gerektiren sebepler bilirki i hakk nda da geçerlidir. (TCK.madde69) 
 Usulünce ça r ld  halde gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve görü  bildirmekten çekinen 

bilirki iler hakk nda TCK: nun 60. maddesinin birinci f kras  hükmü uygulan r. (TCK:Mad.70) (Dava 
hakk nda hüküm verilinceye kadar 3 ay  geçmeyen disiplin hapsi verilebilece i) 

 Belirlenen süre içerisinde raporunu vermeyen bilirki i hemen de i tirilebilir. Bu durumda, 
bilirki i, o ana kadar yapt  i lemleri aç klayan bir rapor sunar ve görevi sebebiyle kendisine teslim 
edilmi  olan e ya ve belgeleri geri verir. Bu bilirki i 64. maddede öngörülen listelerden 
ç kart labilece i gibi, gecikme dolay s yla u ran lm  zararlar  ödemesine de karar verilebilir. (TCK: 
Mad. 66/2) 

 Rü vet alan kamu görevlisi 4 y ldan 12 y la kadar hapis cezas  ile cezaland r l r. Rü vet veren 
ki i de kamu görevlisi gibi cezaland r l r. Rü vet konusunda anla maya var lmas  halinde, suç 
tamamlanmam  gibi cezaya hükmolunur. Rü vet alan ya da bu konuda anla maya varan ki inin, yarg  
görevini yapan hakem, bilirki i, noter veya yeminli mü avir olmas  halinde verilecek ceza üçte birden 
yar s na kadar artt r l r. (TCK:Mad.252/2) 

 Yarg  mercileri veya suçtan dolay  kanunen soru turma yapmak veya yemin alt nda tan k 
dinlemek yetkisine sahip bulunan ki i veya kurul taraf ndan görevlendirilen bilirki inin gerçe e ayk r  
mütalaada bulunmas  halinde 1 y ldan 3 y la kadar hapis cezas na hüküm olunur. (TCK: Mad.288) 

 Bilirki inin gerçe e ayk r  rapor düzenlemi  olmas ndan dolay  zarar görenler, haks z fiile göre, 
bilirki ilere kar  tazminat davas  açabilirler. Bu konu Borçlar Kanununun 41. maddesinde 
düzenlenmi tir. Bilirki inin kasten gerçe e ayk r  rapor verdi inin ceza mahkemesi karar  ile ispat  
gerekir.  
B L RK  KASTEN DE L DE, HMALEN GERÇE E AYKIRI RAPOR verdiyse, bu durum 
için yarg sal olarak bir ey yap lamaz. 

 
H)  LG L  KURUM VE KURULU LAR LE L K LER 
 

Bilirki iler, görevlerini yerine getirirken kamu kurum ve kurulu lar  ile özel ve tüzel ki ilerden 
bilgi ve belge isteyebilir. Kurum, Kurulu  ve ki iler, söz konusu isteklere mevzuatlar  çerçevesinde 
cevap vermek ve bilirki i kuruluna gereken kolayl  göstermekle yükümlüdür. (Yön. Mad. 18) 

 
B L RK  RAPORLARININ SUNULMASI 
Bilirki i Kurulu, kamula t r lacak ta nmaz mal ve kaynak ile emsal ta nmazlar n bulunduklar  

yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, haz r bulunan ilgilileri de dinledikten sonra ta nmaz mal 
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veya kayna n de erini belirleyen gerekçeli raporunu 15 gün içinde mahkemeye verir. Bilirki ilerce 
yap lan de er tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildi i gün esas tutulur.(Yön. Mad.16) 

 
B L RK  RAPORU'NUN HAZIRLANMASINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR 

 
Meslek alan m zda farkl  konularda bilirki ilik görevi yap lmakta iken, Kamula t rma 

Bilirki ili inin ayr  özelli i vard r. Kamula t rmay  yapan idarenin, yapt  i lemlerin ilgili mevzuata 
uygun olup olmad , kamu yarar n n korunup korunmad  kontrol edilmelidir. 

 
mar Kanunu ve ilgili yönetmelik ko ullar  ile ehircilik, planlama a amalar , mevzuatta 

belirtilen Kriterlere uygunlu u sorgulanmal d r. 
 
Kamula t rma Kanunu uyar nca ta nmaz n özellikle ARSA m , ARAZ  mi ay r m nda, Harita 

Kadastro Mühendisi özellikle görev üstlenmeli ve sorunu, Yarg tay kararlar na uygun 
çözmelidir. 

 
Arazilerin Kamula t rma Bedeli Net Gelir hesab yla, arsalar n de eri özel amac  olmayan 

emsal kamula t rmadan önceki gerçe e yak n sat  de erlerinin dava tarihlerine uyarlanarak 
bulunacak de erlerle, Binalar n, Maliyet Hesaplar n n, Bay nd rl k ve skan Bakanl n n 
y pranma oranlar  da dikkate al narak bulunacak de erlerle hesaplar  yap lmal d r. 

 
Bilirki i Kurulundaki, Harita ve Kadastro Mühendisi, mutlaka, idarenin yapt  i lemleri 

kontrol etmeli, Kamula t rma De eri hesaplanan ta nmazlar ile emsal ta nmazlar  bir arada 
gösterilebilen uygun ölçekte (1/5000, 1/2000 gibi) ülke koordinatl  ve mutlaka karelaj  da 
bulunan harita üzerinde, birbirlerine olan uzakl klar  ve mar vs. konumlar  gösterilen haritay  
haz rlayarak imzalamal d r. 

 
Ayr ca, Kamula t rma Bedeli hesaplanan ve emsal al nan ta nmazlar n, mutlaka daha 

önce nas l olu tuklar , birbirlerine nazaran Kadastral veya mar parseli olup olmad klar , daha 
önce olu urken mar Kanununun 15 ve 16. maddelerine göre bedelsiz hangi oranda terk i lemi 
yap ld , 18. maddenin kaç defa uyguland , düzenleme ortakl k pay n n hangi oranda al nd  
hususlar  dikkatli irdelenmelidir. 

 
Raporu haz rlayan ki ilerin, konular n n uzman  olmalar , konunun iyi kavran lm  olmas , ilgili 

kaynaklar n iyi belirlenmesi, objektif davran lmas , ileri sürülen olumlu-olumsuz görü lerin kesin 
deliller ile somut biçimde aç klanmas , belli bir plan çerçevesinde haz rlanmas , içerikleri gereksiz 
ayr nt ya girmeden özlü biçimde haz rlanmas , aç k ve net, kolay anla lacak ifade tarz  ile yaz lmas , 
yanl  anla lmalara yol açacak ifadelerden kaç n lmas  gerekir. 
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ÖRNEK RAPOR PLANI 
 
............Asliye Hukuk Mahkemesine 
 
 
Bilirki i/Ek Bilirki i Raporu 
 
 
Esas No : 
Davac   : 
Davac  Vekili : 
Daval   : 
Daval  Vekili : 
Dava Konusu : 
 
 

 Giri  
 Dava Konusu ve Talep 
 Yasal Dayanaklar 
 De erlendirme Tarihi 
 Ta nmaz n Tapu Kayd , Cins ve Nevi 
 Yarg tay’ n öngördü ü daval  ve emsal ta nmazlar  birlikte gösteren Ölçekli, 

Koordinatl -Karelajl  Harita (vaziyet plan ) 
 Ta nmaz n Nitelikleri ile De erini Etkileyen Faktörler 
 nceleme ve Tespitler 
 Ta nmaz n Net Geliri/Rayici/Maliyeti ve Birim De erinin Hesaplanmas  
 Ta nmaza li kin Arazi+Bina+Mü temilat+Muhdesat Toplam De erlerinin Hesaplanmas  
 Artan veya Azalan K s mlar n De erlendirilmesi 
 Objektif De er Art na Konu Hususlar n ncelenmesi, Enkaz veya Maliyet Bedellerinin 

Hesaplanmas  
 Tüm Bilgilerin I nda Kamula t rmaya Konu Ta nmaz n Toplam De erinin Hesaplanmas  
 Sonuç ve Kanaat 

 
 
 
Ekler  : 
 
 
   Bilirki i (1) Bilirki i (2) Bilirki i (3) Bilirki i (4) Bilirki i (5) 
  
Ad  Soyad  : 
Ünvan   : 
Oda Sicil No : 
MZA 

 
 
 
Not: raporun bir sayfadan fazla olmas  halinde son sahife haricinde bilirki ilerin paraflar  aç l r. 
Sayfalar sonlar na alt ba l k olarak Dosya No/ Esas No/ Sayfa x/y aç l r. 
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MAR MEVZUATI VE MAR PLANLARI 

-3194 SAYILI MAR KANUNUNUN AMACI: 
Yerle me Yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n, plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun 

olu umunu sa lamakt r. 
Belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde ve d nda kalan yerlerde yap lacak planlar ile in a 

edilecek resmi ve özel bütün yap lar bu kanun hükümlerine tabidir. 
Her hangi bir saha, her ölçekteki plan esaslar na, bulundu u bölgenin artlar na, yönetmelik 

hükümlerine ayk r  maksatlar için kullan lamaz. 
 
MAR KANUNUNA GÖRE PLANLAMA KADEMELER  

1- BÖLGE PLANLARI: 
Devlet Planlama Te kilat  yetkili olup, Sosyo-Ekonomik geli me e ilimlerinin, yerle melerin 

geli me potansiyelinin, sektörel hedeflerin, faaliyetlerin ve alt yap lar n da l m n  belirlemek amac yla 
haz rlan r. 

 
2- ÇEVRE DÜZEN  PLANLARI (Metropoliten mar Plan ) 
Bölge planlar nda belirlenen kararlara uygun olarak, sanayi, turizm, ula m gibi yerle me ve 

arazi kullan lmas  kararlar n  belirleyen pland r. 
 
3- MAR PLANLARI 
Fiziksel çevreyi sa l kl  bir yap ya kavu turmak, yat r mlar n yer seçimlerini ve geli me 

e ilimlerini yönlendirmek ve topra n kullanma dengesini en verimli biçimde belirlemek üzere 
haz rlanan planlard r. 

 
a) Naz m mar Plan  
-Bölge veya çevre düzeni planlar  varsa, bu planlar n ilke kararlar na uygun olarak, 
-Halihaz r haritalar üzerine çizilen, 
-Varsa Kadastro durumunu da gösteren, 
-Arazi parçalar n n genel kullan l  biçimlerini, bölge tiplerini belirleyen, 
-Bölgelerin gelecekteki nüfus ve yap  yo unluklar n  bildiren, 
-Geli me alanlar n n yön ve büyüklükleri ile ilkelerini aç klayan, 
-Ula m sistemlerini ve problemlerinin çözümünü gösteren, 
-Uygulama mar Planlar na esas olu turacak bilgileri ve kararlar  içeren, 
-RAPOR' uyla birlikte bir bütün olan planlard r. 
 
b) Uygulama mar Planlar  
-Naz m mar Plan  esaslar na göre haz rlanan,  
-Halihaz r haritalar üzerine çizilen, 
-Varsa Kadastral durumu gösteren, 
-Bölgelerin yap  adalar n n yo unluk ve düzenini, 
-Yollar , 
-Uygulama etaplar n  
-ve di er ayr nt l  bilgileri gösteren planlard r. 
mar planlar , pafta, rapor, plan notlar ndan olu maktad r. Yap la ma ve kullan m 

haklar na ili kin ayr nt l  hususlar, hepsi dikkate al narak de erlendirilmelidir. 
c)   Parselasyon Plan  
Parselasyon Plan : imar plan n n araziye uygulanmas ndan sonra yap lacak röleve ölçülerine göre  

boyut de i tirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil 
i lemine esas al nan pland r. 
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d) Revizyon (Tadilat, Düzeltme) mar Plan  
Her türlü ölçekteki plan n ihtiyaca cevap vermedi i veya uygulanmas  mümkün olmad  veya 

sorun yaratt  durumlar ile üst ölçek plan kararlar na uygunlu unun sa lanmas n n amac yla plan n 
tamam n n veya plan ana kararlar n  etkileyecek bir k sm n n yenilenmesi sonucu elde edilen plana 
revizyon plan  denir. 

e) Ek (ilave) mar Plan  
Yürürlükte bulunan plan n ihtiyaca cevap vermedi i durumlar da, mevcut plana biti ik ve 

mevcut plan n genel arazi kullan m kararlar  ile süreklilik, bütünlük ve uyum sa layacak biçimde 
haz rlanan planlara ek (ilave) plan denir. 

f) Mevzii mar Plan  
Mevcut planlar n yerle mi  nüfusa yetersiz kalmas  veya yeni yerle im alanlar n n kullan ma 

aç lmas  gere inin ve s n rlar n n ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeli in plan yap m 
kurallar na uyulmak üzere yap m  mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan s n rlar  
d nda, planla bütünle meyen konumdaki, sosyal ve teknik altyap  ihtiyaçlar n  kendi bünyesinde 
sa layan, raporuyla bir bütün olan imar plan d r. 

g ) Turizm Amaçl  Uygulama mar Plan  
2634 say l  Turizmi Te vik Yasas  gere ince yap lan bu planlar, naz m imar planlar nda turizm 

kullan m na ayr lan alanlar ile s n rlar  naz m imar plan  ile belirlenen planlard r. 
h ) Koruma Amaçl  mar Plan  
Kültür ve Tabiat Varl klar n  koruma Yasas  gere ince ‘’sit’’ alan  olarak belirlenen yerler için, en 

geç bir y l içinde valilik veya belediyelerce yap lan veya yapt r lan planlard r. 
 ) Ulusal Park Geli tirme Plan  

2873 say l  Ulusal Parklar Yasas , bilim ve e itim yönünden önem ta yan nadir,  tehlikeye 
maruz ya da kaybolmaya yüz tutmu  eko sistemler, türler ve do a olaylar n n meydana geldi i mutlaka 
korunmas  gerekli olan ve yaln z bilim ve e itim amaçlar yla kullan lmas  öngörülen planlard r. 

j ) Leke plan  (Zonning) 
ehir naz m imar plan  içerisinde kullan m ekli aç klanm  bir ehirsel kullanma alan d r. Leke 

üzerinde detay planlar n yap lmas  ve uygulamaya esas olacak plan artlar  yaz l r. 
k ) Vaziyet Plan  
Yap lacak yap n n, parsel içindeki durumunu gösteren bir pland r. 
Bunlar, yap n n parsel hudutlar na olan mesafeleri ile arazi üzerindeki d  ebatlar n  ve yap n n 

yüksekli ini rakamlarla belirleyen, binan n kot ald  röperi ve bu röpere göre bina kö elerine ait 
katlar  yine rakamlarla gösteren, imar plan nda yerinin tespitine yarayacak olan imar veya kadastro  
pafta ve parsel numaralar n  ihtiva eden, ölçekleri 1/200, 1/500, 1/1000 olabilen planlard r. 

l ) Yol stikamet Plan  
Nüfusu 5000’den az olan beldelerin sadece bir veya birkaç anayolu ve bu yollar n iki taraf  için 

mevzii olarak haz rlanm  imar plan d r. 
Belediye ve Mücavir alanlarda Belediyeler, d nda Valiler ( l Özel dare Müdürlü ü) mar 

programlar n  be er y ll k olarak haz rlamaktad r. 
Tar m arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  Kanununda belirtilen izinler al nmadan 

tar msal amaç d nda kullan lmak üzere planlanamaz. (Mad. 6 ve 8) 
m) Ba ms z Bölüm Plan  
Kat irtifak  veya kat mülkiyeti kurulmas na esas te kil eden ta nmaz üzerine in a edilecek 

yap  ve eklentilerin, ba ms z bölümlerin konumlar n  ve numaralar n  ruhsat na, projelerine, 
vaziyet plân ndaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun olarak say sal ve çizgisel ekilde 
gösteren plân ve projesini, 

       
4- MAR PROGRAMLARI, KAMULA TIRMA VE KISITLILIK HAL  
mar programlar nda, umumi hizmetlere ayr lan yerler ile özel kanunlar  gere ince k s tlama 

konulan ta nmazlar kamula t r ncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekle tirilinceye kadar 
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bu yerlerle ilgili olarak di er kanunlarla verilen haklar devam eder.(Mad. 10) 
 
5- KAMUYA A T GAYR MENKULLER 
mar planlar nda meydan, yol, park, ye il saha, otopark, toplu ta ma istasyonu ve terminal gibi 

umumi hizmetlere ayr lm  yerlere rastlayan, Vak flar Genel Müdürlü ü'ne ait gayrimenkuller ile 
askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenli i ile do rudan do ruya ilgili Türk Silahl  
Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçl  yerler hariç Hazine ve Özel dare'ye ait arazi ve arsalar, 
Belediye veya Valili in teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanl n n onay  ile belediye ve mücavir alan 
s n rlar  içinde belediyeye, d nda özel idareye bedelsiz terk edilir. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina 
bulundu u takdirde, arsas  hariç yaln z binan n halihaz r k ymeti için takdir edilecek bedel ödenir. 
Bedeli ve ödeme ekli taraflarca tespit olunur. 

Bu suretle maledilen arazi ve arsalar belediye veya özel idare taraf ndan sat lamaz ve 
ba ka bir maksat için kullan lamaz. Bu hususta, tapu kütü ünün beyanlar hanesine gerekli erh 
konur. 

Bu yerlerin kullan  ekli, yeni bir imar plan yla de i tirilip özel mülkiyete konu olabilecek 
hale getirildi i takdirde, bu yerler devir al nan idareye belediye veya özel idarece ayn  usulle 
iade edilir. 

Haz rlanan mar plan  s n rlar  içindeki kadastral yollar ile meydanlar, imar plan n n onay  ile bu 
vas flar n  kendili inden kaybederek onaylanm  imar plan  karar  ile getirilen, kullanma amac na konu 
ve tabi olurlar. (Mad. 11) 
 

6 - MAR PLANLARINDA UMUM  H ZMETLERE AYRILAN YERLER 
mar program na al nan alanlarda, kamula t rma yap l ncaya kadar emlak vergisi 

ödenmesi durdurulur. Kamula t rman n yap lmas  halinde durdurma tarihi ile kamula t rma 
tarihi aras nda tahakkuk edecek olan emlak vergisi, kamula t rmay  yapan idare taraf ndan 
ödenir. Bu yerlerin kamula t rma yap lmadan önce plan de i ikli i ile kamula t rmay  
gerektirmeyen bir maksada ayr lmas  halinde ise durdurma tarihinden itibaren geçen sürenin 
emlak vergisini mal sahibi öder. (Mad. 13) 

 
7-  RT FAK HAKLARI 
rtifak hakk : Ba ka birinin arazi, arsa gibi ta nmaz n n belirli ölçüde yararlanma hakk n n elde 

edilmesidir. K saca, kullan m hakk d r. 
a- Ayni irtifak haklar  
ki ta nmaz aras nda kurulur. Yararlanana Hakim Ta nmaz, kendisinden yararlan lana ise 

Hadim (yükümlü) ta nmaz denir. Ayni irtifak hakk , yükümlü ta nmaz sahibinin ta nmaz n n 
kullanma ve yararlanma haklar n  s n rlar. 

b- Ki isel irtifak hakk  
rtifak hakk  sahibi ta nmaz de il, ki idir. 

Ki i lehine kurulmaktad r. 
b-1- ntifa Hakk  
Bu hakka sahip olan ki inin hayat yla s n rl  olarak, ba kas na ait olan bir eyden (ta nmaz, 

ta n r, hak veya bir mal varl )kullanma ve yararlanma hakk d r. 
b-2-Oturma (sükna) hakk  
Bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisini verir. Ba kas na 

devredilemez  ve mirasç lara intikal etmez. 
 
c- Di er rtifak haklar  
c-1-Üst hakk : Ba ms z ve en az 30 y l süreli olmak art yla tapu kütü üne yaz mlan r.                 
c-2-Kaynak hakk : Ba ms z ve en az 30 y l süreli olmak art yla tapu kütü üne yaz mlan r. 
c-3-Kat rtifak  



90

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası / İzmir Şubesi

c-4-Devre Mülk Hakk  
c-5-Di er rtifak Haklar  (Medeni Kanun madde 838) Malik ta nmaz  üzerinde her hangi bir 

ki i veya topluluk lehine at  e itimi veya spor alan  ya da geçit olarak kullan lmak gibi belirli bir 
yararlanmaya hizmet etmek üzere irtifak hakk  kurabilir. 

Bu haklar, aksi kararla t r lmad kça, ba kas na devredilemez ve mirasç lara geçemez. 
dareler, kanunlarla yapmak zorunda bulunduklar  kamu hizmetlerinin veya te ebbüslerinin 

yürütülmesi için gerekli olan ta nmazlar , kaynaklar  ve irtifak haklar n , bedellerini pe in ya da 3. 
maddenin 2. f kras ndaki durumlarda e it taksitlerle ödemek suretiyle kamula t rma yapabilirler. (Mad. 
14) 

 
8- AYIRMA VE B RLE T RME 
mar planlar na göre yol, meydan, ye il saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere 

ayr lan yerlere rastlayan ta nmazlar n bu k s mlar n n ayr lmas na veya birle tirilmesine izin 
verilmez. mar parselasyon plan  tamamlanan yerlerde yap lacak ay rma ve birle tirmelerin bu 
planlara uygun olmas  artt r. (Mad. 15) 

 
9- TESC L VE UYUUN ZALES                                                                                                       
Belediye ve mücavir alan hudutlar  içindeki ta nmazlar n re'sen veya müracaat üzerine 

B RLE T RME veya AYRILMASI bunlar üzerinde RT FAK HAKKI TES S  veya BU 
HAKLARIN TERK N , mar Kanunu ve Yönetmeliklerine uygunlu u BELED YE 
ENCÜMEN'leri veya L DARE KURULLARI' nca onaylan r. 

mar Kanuna göre uyuland r lan ta nmazlar n sahipleri, ilgili idarenin tebli i tarihinden 
itibaren alt  ay içinde aralar nda anla amad klar  veya uyuun izalesi için, mahkemeye müracaat 
edilmedi i takdirde ilgili idare hissedarm  gibi, uyuun izalesi davas  açabilir. 

Taraflar n r zas  veya mahkeme karar  ile uyuun izalesi ve arazi taksimi de yukar daki 
hükümlere tabidir. Yani, uyuun izalesinde ve taksimde AYIRMA-B RLE T RME- RT FAK 
HAKKI TES S  veya TERK N  i lemleri varsa, ta nmaz n bulundu u yere göre BELED YE 
ENCÜMEN ya da L DARE KURULU kararlar n n al nmas  zorunludur. (Mad. 16) 

Kamula t rma i lemlerinde ise kamu yarar  söz konusu oldu undan bu kararlar n 
al nmas na gerek yoktur.  

 
10 - KAMULA TIRMADAN ARTA KALAN KISIMLAR 
Belediye veya Valilik, kendi mal  olan veya imar planlar n n uygulanmas  sonucu 

kamula t rmadan artan parçalarla, istikameti de i tirilen veya kapanan yol ve meydanlarda olu an 
sahalardan müstakil in aata elveri li olmayan parçalar , biti i indeki arsa veya bina sahibine bedel 
takdiri suretiyle satmak, ta nmaz sahiplerinin yola giden yerlerden dolay  tahakkuk eden istihkaklar n  
bedel takdiri suretiyle de i tirmek ve kom u ta nmaz sahibi takdir edilen bedelle sat n almaktan 
çekinirse, uyuland r p satmak suretiyle imar plan na uygunlu unu sa lar. 

Bunlardan müstakil in aata elveri li olanlar , kamu yarar  için, Belediye veya Valilikçe yeri 
al nan ah slar n muvafakatlar  halinde istihkaklar na kar l k olarak bedel takdiri ve icab nda denklik 
temini suretiyle satmaya,ilgililer sat n almak istemezlerse, uyuun izalesi suretiyle satmaya yetkilidir. 

Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz ekilleri KAMULA TIRMA 
KANUNU hükümlerine göre yap l r. (Mad. 17 )   
    

11- ARAZ  VE ARSA DÜZENLENMES  
17 ARALIK 2003 gününden itibaren, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalar n düzenlemeden 

önceki yüz ölçümlerinin % 40 na kadar düzenleme ortakl k pay  al nmaktad r. 
Düzenleme ortakl k paylar , düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyac  olan Milli E itim 

Bakanl na ba l  ilk ve orta ö retim kurumlar , yol, meydan, park, otopark, çoçuk bahçesi, ye il 
saha, ibadet yeri ve karakol gibi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden ba ka 
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maksatlarla kullan lamaz. 
Belediyeler ve Valilikler, imar plan  uygulamas  gere i kapanan kadastral eski yollar  

Belediye veya l Özel daresi, Köy Tüzel Ki ili i ad na tescil etmeden umumi hizmetlere ayr lan 
yerlere b rakmalar  zorunludur. Bunlar n d nda, okul, hastane, Kre , Belediye Hizmet veya 
di er resmi tesis alan  gibi kamu tesislerine ayr lan alanlar n parselleri, düzenlemeye giren 
parsellerin alanlar  oran nda pay verilmek suretiyle hisselendirilir. Böylece düzenleme alan  
içindeki kesintiler, tüm kat lanlara e it oranda uygulan r. 

Düzenlemeye tabi tutulan bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortakl k pay  al nmaz. 
Ancak, bu hüküm o parselde imar plan  ile yeniden bir düzenleme yap lmas na engel 
olu turmaz. 

Düzenlemeye tabi tutulan parselden, daha önce olu mas  s ras nda mar Kanununun 15 ve 
16. maddelerinin uygulanmas  s ras nda bedelsiz terk olunan oran, en fazla % 40 a 
tamamlanacak ekilde düzenleme ortakl k pay  al n r. 

18.madde uygulamas nda kamu hizmetlerine ayr lan yerlere rastlayan yap lar, Belediyeler ve 
Valilikçe Kamula t r lmad kça y kt r lamaz. 

Belediye veya Valilik, düzenleme ortakl k pay  oran  % 40  a yorsa, Belediye veya Valili e ait 
arsa arazilerin tahsisi de kar lam yor ise Kamula t rma yap l r. Kamula t rma bedeline kar l k, plan 
ve mevzuat hükümlerine göre yap  yap lmas  mümkün olan Belediye veya Valili e ait sahalardan yer 
verebilirler. 

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, uyulanma sadece zemine ait olup, uyuun 
giderilmeside bina bedeli ayr ca dikkate al n r. 

18.maddenin son f kras nda belirtilen 7 hal hariç, imar plan  olmayan yerlerde her türlü 
yap la ma amac yla arsa ve parselleri hisselere ay racak özel parselasyon planlar , sat  vaadi 
sözle meleri yap lamaz. 

7 istisna hal ile ilgili olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü'nün, hisseli sat larla ilgili 
03.10.1997 gün, 1997/12 say l  genelgesindeki hususlara mutlaka uyulmal d r. 

 
12 - UMUM  H ZMETLERE AYRILAN YERLERDE MUVAKKAT YAPILAR 
mar Kanununun 33. maddesinde öngörülen, mar planlar nda bulunup da müracaat gününde be  

y ll k imar program na dahil olmayan yerlerde; plana göre kapanmas  gereken yol ve ç kmaz sokak 
üzerinde bulunan veya 18. madde uygulanmadan normal artlarla yap  izni verilmeyen veya 13. 
maddede belirtilen hizmetlere ayr lm  olan ve haklar nda bu madde hükmünün uygulanmas  istenen 
parsellerde, üzerinde yönetmelik esaslar na uygun yap  yap lmas  mümkün olanlar nda, sahiplerinin 
istekleri üzerine Belediye Encümeni veya l dare Kurulu karar yla imar plan  uygulanmas na kadar 
muvakkat in aat veya tesisata yap  izni verilir. 

Verilecek süre 10 y l olmal , tapu kayd na erh konulmal d r. 
Plan uygulan rken, muvakkat in aat veya tesisler y kt r l rlar. On y ll k muvakkatl k süresi 

dolsun-dolmas n y kt r lmas  veya kamula t r lmas  halinde, muvakkat bina ve tesislerin 
Kamula t rma Kanununa göre takdir olunacak bedeli, sahibine ödenir. 

 
13- MÜCAV R ALAN: Mücavir alan s n rlar , Belediye Meclisi ve l dare Kurulu 

karar na dayanarak Vilayetlerce  Bay nd rl k ve skan Bakanl na gönderilir. Bakanl k, bunlar  
inceleyerek  aynen veya de i tirerek onamaya veya de i tirilmek üzere iadeye yetkilidir. 

Mücavir alan n ilgili belediye s n r na biti ik olmas  gerekmez. Ayr ca, bu alanlar köyleri de 
ihtiva edebilir. Mücavir alandan ç kar lma da ayn  usule tabidir. Bakanl k, gerekli gördü ü 
hallerde mücavir alana alma ve ç karma hususunda re'sen karar verebilir. 
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MÜCAV R ALAN 
 

Bilindi i üzere;3194 say l  mar Kanunu’nun 45. Maddesi mücavir alanlarla ilgilidir. Söz konusu 
maddede; 

“Mücavir alan s n rlar , belediye meclisi ve il idare kurulu karar na dayanarak vilayetlerce 
Bakanl a gönderilir. Bakanl k bunlar  inceleyerek aynen veya de i tirerek tasdik etmeye veya 
de i tirilmek üzere iadeye yetkilidir. 

Mücavir Alan n ilgili belediye s n r na biti ik olmas  gerekmez. Ayr ca, bu alanlar köyleri de 
ihtiva edebilir. Mücavir alandan ç kar lma da ayn  usule tabidir. “Bakanl k gerekli gördü ü hallerde 
mücavir alana alma ve ç karma hususunda re’sen karar verebilir.”denilmektedir.  

Mücavir alan kavram  1956 y l nda kabul edilen 6785 say l  mar Kanunu ile mevzuat m za 
girmi tir. (6785-m.47). Kavram n ç k  amac  o tarihlerde özellikle Büyük ehirlerin çevrelerinde 
görülen gecekondula man n önüne geçilebilmesi amac  ta maktad r. Kanun metnine göre, yetki belli 
gerekçeler ile verilmi tir. Kavram n ortaya ç k  da baz  özel planlama problemlerinin çözümü için 
dü ünülen tedbirlere dayanmaktad r. 

Ancak 1972 y l nda 1605 say l  Kanun de i ikli i ile, mücavir alanlar n belediye s n r na biti ik 
olmas  gerekmedi i ve bu alanlar n köyleri de kapsayabilece i hükmüne ba lanm t r. 

1985 y l nda kabul edilen 3194 say l  mar Kanunu da ayn  hükümlerle yaz lm , böylece 
1956’da kabul edilen mücavir olma ve inki af sahas  özelli i gibi teklif gerekçeleri ortadan kalkm t r. 
Ayr ca re’sen alma i lemi gibi, ç karma i lemi yap labilece i hükmü getirilmi tir. 

Mücavir alanda yap lacak imar i lemleri Belediye S n rlar  içerisinde yap lacak i lemlerle 
ayn d r. 3194 say l  Kanunun 2. Maddesi ile bu husus belirtilmi tir. Kanunun 2. Maddesinde 
“Belediye ve mücavir alan s n rlar  ve d nda kalan yerlerde yap lacak planlar ile in a edilecek 
resmi ve özel bütün yap lar bu kanun hükümlerine tabidir” hükmü yer almaktad r. 

Belediyeler mücavir alan s n r na almak istedikleri alanlar  mevcut durum ve kendi 
olanaklar  kapsam nda belirlerler. Belediyeler taleplerini, yaz l  olarak 1/25.000 ölçekli gerekli 
s n rlar n hepsi i lenmi  harita, mücavir taleplerinin gerekçelerini aç klayan ayr nt l  bir rapor 
Genelgelerde belirtilen bakanl kça onayl  formlar, Belediye meclis karar , al nabiliyor ise köy 
ihtiyar karalar n  ekleyerek Valili e (Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü) iletir. 

Valilik talebi belgelerin tamam n n sunulup sunulmad n , s n rlar n haritaya do ru i lenip 
i lenmedi i, formlarda yaz l  bilgilerin do rulu unu kontrol ederek yerinde inceleme yaparak, taleple 
ilgili gerekçe raporu haz rlar, harita ve formlar n gerçe e uygunlu unu ve do rulu unu onaylar, 
uymayanlar  düzeltilmek üzere belediyeye iade eder. Onayl  bilgileri gerekçe raporunu da ekleyerek 
bir yaz  e li inde 2 tak m halinde Bakanl a gönderir. 

Bakanl k talebi, belgelerin tam olup olmad  ve belgelerin onaylan p onaylanmad na bakmak 
suretiyle ön incelemeye al n r. Eksik veya onays z belge gönderilmi  ise belgeler tamamlanmak talep 
üzere iade eder. Belgeler tam ise esas inceleme yapar. Bu incelemede s n rlar kontrol edilir, daha önce 
yap lan onamalarla kar la t r l r, yürürlükte bulunan her türlü ve ölçekte planlar çerçevesinde belediye 
valilik gerekçe raporlar  de erlendirilir, gerekli görülürse yerinde inceleme yapar. 

Bakanl k yap lan incelemeler ve de erlendirmeler sonucunda, uygun görüldü ü takdirde 
aynen veya düzeltmeler yap lmak kayd  ile talebe ili kin il idare kurulu karar  al nmas n  
valilikten ister. 

l dare Kurulu Karar n n Bakanl a iletilmesinden sonra, Bakanl k mücavir alan onay n  
gerçekle tirerek onayl  mücavir alan n i lendi i 1/25.000 ölçekli haritalar  Valili e ve ller 
Bankas na gönderir. Valilik onayl  bir tak m haritay  bir yaz  ile ilgili belediyelere gönderir. 

Belediyesine tebli inden itibaren mücavir alan i lemi tamamlanm  olur. mar 
uygulamalar  yasal çerçeveye göre yürütülür. 

3194 say l  yasan n 5. ve 45. Maddesini dikkate ald m zda mücavir alanlar n yasal konumu 
hususunda yeterli aç klamaya ula lmas n n mümkün oldu unu dü ünmekteyiz. Bunlar  s ralayacak 
olursak: 
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 Mücavir alan, imar mevzuat  ile ilgili tüm i lemler konusunda belediyelerin yetkisindedir. 
 Mücavir alanda belediyeler, imar mevzuat  uygulamalar ndan sorumludur. 
 Belediyelere imar mevzuat  ile ilgili di er mevzuatta verilmi  görevlerin tamam  mücavir 

alanlarda yine belediyelerce yürütülür. 
 Belediyeler mücavir alanda imar uygulamalar n  denetlemekle yükümlüdür. 
 Mücavir alanlar belediye s n r na biti ik olabilir. 
 Mücavir alan n belediye s n r na biti ik olmas  zorunlu de ildir. 
 Mücavir alan n içerisinde köyler yer alabilir. 

Ayr ca 2634 say l  Turizmi Te vik Kanunu’nda, 2863 say l  Kültür ve Tabiat Koruma 
Kanunu’nda, 2872 say l  Çevre Kanunu’nda, 367 say l  kanunla de i ik 442 say l  Köy Kanunu’nda, 
3030 say l  Büyük ehir Belediyelerinin Yönetim Hakk nda Kanunda, 775 say l  Gecekondu 
Kanunu’nda 3621 say l  K y  Kanunu’nda, 2895 say l  Toplu Konut Kanunu’nda ve daha pek çok 
kanunda belediyelerin yetki ve görev alanlar  itibar yla mücavir alanlar  ile belediye s n rlar  e  
tutulmu tur. 

 
MÜCAV R ALAN TEKL FLER  HAZIRLANIRKEN ZLENECEK YOL: 
5393 Say l  Kanun Kapsam ndaki Belediyeler; mücavir alan s n r na almak istedikleri alanlar  

kendi olanaklar  ve ihtiyaçlar  kapsam nda belirler ve talebe ili kin belediye meclis karar  al rlar. 
Önerilen alanda kalan gerekli tüm s n rlar(belediye, öneri alan, varsa di er belediye, mevcut mücavir, 
köy, il, ve ilçe s n rlar ) 1/25.000 ölçekli hali haz r harita üzerine i lenerek, mücavir taleplerinin 
gerekçelerini aç klayan ayr nt l  rapor, Genelgelerde belirtilen bakanl kça onayl  formlar ve varsa köy 
ihtiyar kararlar  ile birlikte Valili e (Bay nd rl k ve sk. Müdürlü ü) iletir. 

Büyük ehir Belediyeleri, 5216 say l  Büyük ehir Belediyesi Kanunun 27. maddesinin 3. f kras  
uyar nca mücavir alanlar n, ilçe ve ilk kademe belediyeleri aras nda Büyük ehir belediye meclisinde 
bölü türülece i, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin kendilerine münhas r mücavir alanlar  olamayaca ,  
dikkate al nd nda mücavir alana alma ve ç karma veya mücavir alanda de i iklik yapma konusunda 
belediye düzeyinde i lem yapma veya tasarrufta bulunma yetkisi, Büyük ehir belediye meclisine aittir. 
Di er bir ifadeyle, mücavir alan tekliflerinde sadece Büyük ehir Belediye Meclis Karar  al nmas  
yeterlidir. 

5216 say l  Büyük ehir Belediyesi Kanununun 2. Maddesi uyar nca belirlenen Büyük ehir 
belediye s n rlar  d nda kalan ve 3194 say l  mar Kanunu’nun 45. Maddesi uyar nca 5216 say l  
kanunun kabulü tarihinden önce Bakanl kca onaylanan ve Büyük ehir belediyesi kapsam nda kalan 
ilçe ve ilk kademe belediyelerine ait mücavir alan s n rlar  ise halen geçerliliklerini korumakla birlikte; 
an lan kanun kapsam nda kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin Büyük ehir belediye s n rlar  
d nda kendine ait yetki alan  olamayaca  hususu dikkate al nd nda, hiçbir i leme gerek 
kalmaks z n Büyük ehir belediyesinin mücavir alan  say lacakt r. 

Ayr ca, 5216 say l  Yasan n Geçici 2. Maddesinde Büyük ehir Belediyesi s n rlar  içinde kalan 
köylerin tüzel ki ili inin sona ererek mahalleye dönü ece i, ancak Orman köylerinin tüzel ki ili inin 
devam edece i ve bu köylerin imar bak m ndan Büyük ehir belediyesinin mücavir alan  say laca  
hüküm alt na al nm t r. Söz konusu köyler yasa koyucu taraf ndan özel statüye sahip alanlar olarak 
de erlendirildi inden bu köyleri içeren mücavir alan tekliflerine ili kin bakanl kca yap lacak bir i lem 
bulunmamaktad r. 

Valilik, taleple ilgili olarak, belgelerin tamam n n haz rlan p haz rlanmad n , s n rlar n haritaya 
do ru i lenip i lenmedi ini ve formlarda yaz l  bilgilerin do ru olup olmad n  kontrol ettikten sonra, 
yerinde inceleme yapar. Konuya ili kin gerekçeli raporunu haz rlar, l Özel daresinden idarenin yetkili 
teknik birimi koordinasyonu sa lanarak, teklif mücavir alanda idarenin yat r m, plan, proje ve 
yürütülen hizmetleri kapsam nda görü ü al r, harita ve formlar n gerçe e uygunlu unu ve do rulu unu 
onaylar, uymayanlar  düzeltilmek üzere belediyeye iade eder ve onayl  bilgileri gerekçe raporunu da 
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ekleyerek bir üst yaz  e li inde 2 tak m halinde bakanl a gönderir. 
Bakanl k, talebi, belgelerin tam olup olmad  ve belgelerin onaylan p onaylanmad na bakmak 

suretiyle ön incelemeye al n r. Eksik veya onays z belge gönderilmi  ise belgeler tamamlanmak üzere 
Valili ine iade edilir. Belgeler tam ise esas inceleme yap l r. Bu incelemede s n rlar kontrol edilir, daha 
önce yap lan onamalarla kar la t r l r, yürürlükte bulunan her türlü ve ölçekte planlar çerçevesinde 
belediye ve valilik gerekçe raporlar  de erlendirilir, gerekli görülürse yerinde inceleme yapar. 

Bakanl k, yap lan incelemeler ve de erlendirmeler sonucunda, prensipte uygun gördü ü 
takdirde aynen veya düzeltmeler yap lmak kayd  ile talebe ili kin il idare kurulu karar  al nmas n  
valilikten ister. E er teklif uygun bulunmuyor ise talebin de erlendirilemedi i Valili e iletilir. 

Valilikçe, il idare kurulu karar  al narak Bakanl a iletilir. Ancak Valiliklerce l dare Kurulu 
Karar  yerine il Genel Meclisi Karar  gönderildi i de gözlenmektedir. Bilindi i üzere, 5302 say l  l 
Özel daresi Kanunu ve 5216 say l  Büyük ehir Belediye Kanunu ve 5393 say l  Belediye Kanununda 
mücavir alanlara ili kin olarak l Genel Meclisine özel bir görev verilmemi tir. Ayr ca 5442 say l  l 
daresi Kanunun 60. Maddesinde “idare kurullar , idari, isti are ve kazai olmak üzere türlü karar al rlar. 
dare kurullar n n idari yetkileri kanun ve tüzüklerle kendilerine verilen vazifelerdir.” denilmektedir. 

Bilindi i üzere 3194 say l  mar Kanunu’nun 5. Maddesinde, mücavir alanlar; imar denetimi 
bak m ndan belediyelerin kontrol ve sorumlulu una verilen alanlar olarak tan mlanmakta, 45. 
Maddesinde ise Belediye Meclis Karar  ve l dare Kurulu Karar n  müteakip Bay nd rl k ve skan 
Bakanl ’nca onaylanaca  belirtilmektedir. 5302 say l  l Özel dareleri Kanunu’nda ise imara ili kin 
hizmetlerin belediye s n rlar  d nda l Özel daresince yerine getirilece i belirtilmekle birlikte 
mücavir alanlar ile ilgili aç k ve ayr nt l  bir hüküm yer almam t r. Bu nedenle mücavir alan i lemleri 
Bakanl kca mevcut i leyi  içerisinde devam etmektedir. 

Bakanl k, bütün i lemlerin tamamlanmas  ve l dare Kurulu Karar n n al nmas  sonucu 
Bakanl k mücavir alan onay n  gerçekle tirerek onayl  mücavir alan n i lendi i 1/25.000 ölçekli 
haritalar  Valili e ve ller Bankas na ve çi leri Bakanl na gönderir. Valilik onayl  bir tak m haritay  
bir yaz  ile ilgili belediyelere gönderir. 

 
MÜCAV R ALAN TEKL F  HAZIRLANIRKEN D KKAT ED LECEK HUSUSLAR: 
Mücavir alan s n r  belediyenin ba l  oldu u ilçe s n r n n d na ve bir ba ka belediyenin 

belediye s n r na ta mamal d r. Bir ba ka belediyenin belediye s n rlar  içinde mücavir alan onaylansa 
dahi bu onaylaman n hükümsüz onama olaca  ve mücavir alan s n r yla idari s n r farkl  eyler 
olmalar na ra men, uygulamalarda belli bir bütünlük sa lamak gerekti inden, mücavir alan n 
belediyenin ba l  oldu u ilçe s n rlar n d na ta mamas  temel ilkeler aras ndad r. Farkl  bir ilçenin 
s n r nda kalan bir alan n belediyeye mücavir alan olarak verilmesi durumunda vatanda lar n farkl  ilçe 
birimlerinde i lerini yürütmek zorunda kalaca  dikkate al nmal d r. 

 Mücavir tekliflerinin yer ald  pafta içinde varsa il, ilçe, belediye ve mevcut mücavir alan 
s n rlar  ile di er belediyelere ait mücavir alan s n rlar n n gösterilmesi gerekmektedir. 

 Teklif; köy içeriyorsa, köy tapulama s n rlar  1/25.000 ölçekli haritada belirtilmeli, al nabiliyor 
ise köy ihtiyar heyeti karar  al nmal d r. Al nam yor ise al namama gerekçeleri belirtilmelidir. 

 Belediyelerin onayl  plan s n rlar n n 1/25.000 ölçekli haritalara i lenmesi gerekmektedir. 
 Teklif edilen alanlar n çok parçal  ve ilgili belediyenin hizmet götüremeyece i kadar geni  ve 

büyük yada parsel ölçe inde küçük olmamas na dikkat edilmelidir. 
 Mücavir alan tekliflerine ili kin Bakanl n görü ü al nmadan l dare Kurulu Karar  

al nmal d r. 
 Valilikçe (Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü) haz rlanan teknik gerekçe raporu, rapor format na 

uygun ve idari yetkili taraf ndan da onayl  olmal d r. Ayr ca raporda mücavir teklifine ili kin Valilik 
görü ü net bir ekilde belirtilmelidir. 
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 Genelgelerde belirtilen evraklar, tam olarak haz rlanmal  ve bilgi ve belgelerin do rulu u 
Valiliklerce onaylanmal d r. 

 Harita bilgileri yeterli olmal , mutlaka lejant bulunmal  ve paftalar Valiliklerce onaylanmal , 
 Belediye ve mücavir alan s n rlar  d nda, imarla ilgili yetkiler, 5302 say l  yasa kapsam nda l 

Özel daresinde bulundu undan, teklif Bakanl a gönderilmeden önce, Özel darenin yetkili teknik 
birimi koordinasyonu sa lanarak, teklif mücavir alanda idarenin yat r m, plan, proje ve yürütülen 
hizmetleri kapsam nda görü ünün al nmas  zorunludur. 

 Teklif alan; bir ba ka belediyenin mücavir alan n  kaps yorsa, di er belediyenin görü ü ve 
Belediye Meclis Karar  istenmelidir. Ancak karar olumsuz olsa bile de erlendirme yetkisi 
Bakanl nd r. 

 Mücavir alan s n rlar na ili kin al nan mahkeme kararlar n n 30 gün içinde idarece yerine 
getirilmesi zorunludur. Söz konusu i lemlerde süreye uyulmas  ve Bakanl kca istenilen bilgi, belge ve 
görü lerin süresi içinde ilgili makama iletilmesi hususuna titizlikle uyulmas  gerekmektedir. 

Yukar da belirtilen hususlar n d nda mücavir tekliflerinin, bilgi teknolojilerine uygun 
haz rlanmas n  sa lamak ve Bakanl kca haz rlanan mücavir envanterine uygun veri standard n  
geli tirmek amac yla olana  olan tüm belediyeler a a da belirtilen hususlara uyarak teklif 
haz rlamal d r. 

1. Mücavir alanlara ili kin haz rlanacak 1/25.000 ölçekli halihaz r teklif paftalar öncelikle 
taranmal d r, (taramada renkli 24bit ve 300dpi çözünürlük tercih edilmelidir.) 

2. -7param- datum Taranan paftalar Türkiye koordinatlar  üzerine oturtulmal d r, (UTM 60 
projeksiyon, ED-50 TURKIYE) 

3. Paftalar n bilgisayar ortam ndaki imaj görüntüsü üzerine, üstte belirtilen bütün s n r 
bilgileri ayr  tabakalarda (layer) CAD ortam nda çizilmelidir, 

Tabakalar (alan olarak haz rlanacaklar); belediye s n r , mevcut mücavir alan s n r , öneri 
mücavir alan s n r , di er belediye s n rlar , di er belediyelerin mücavir alan s n rlar , onayl  imar plan  
s n rlar  ve köy idari s n rlar n  kapsamal d r. 

Tabakalar (çizgi olarak haz rlanacaklar); varsa ilçe s n rlar , varsa il s n rlar  ve ülke s n rlar n  
kapsamal d r. 

4. Öneri mücavir alan s n r n n k r k noktalar na noktalar at lmal , bu noktalar n koordinat 
de erleri nokta dosyas  halinde haz rlanarak gönderilmelidir. 

5. Haz rlanan tüm say sal veriler, iki ayr  CD üzerine kopyalanarak Bakanl a 
gönderilmelidir. 

MÜCAV R ALAN SINIRLARI Ç NDE YER ALAN  
YERLE MELER N BELED YE OLMALARI 

 
Mücavir alan; imar mevzuat  bak m ndan belediyelerin kontrol ve mesuliyeti alt na verilmi  

alanlard r. Mücavir alan s n rlar  idari s n rlar olmay p, iktisadi, sosyal ve kentsel geli meleri mekansal 
olarak planl  bir ekilde yönetmek ve denetlemek amac yla imar bak m ndan belediyelerin yetkisine 
verilen yerler oldu u dikkate al nmal d r. 

Bu nedenle bir belediyenin mücavir alan nda bulunan alanlar n  bir k sm  veya tamam n n 
belediye olmas  durumunda, belediye s n r na dahil edilen yerlerdeki belediyenin mücavir alan s n r  
herhangi yeni bir i leme gerek kalmaks z n ortadan kalkar. Ancak belediye s n r  d nda kalan alanlar 
mücavir statüsünü korumaya devam eder ve yeni bir onaylama yap l ncaya kadar ba l  bulundu u 
belediyenin mücavir alan  olur. 
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MÜCAV R ALAN SINIRI LE BELED YE SINIRI ARASINDAK  FARK NED R 
 

“Belediye”, Belde halk n n ortak yerel gereksinimlerini kar layan hizmetlerini gören kamu tüzel 
ki ili ine sahip yerel yönetim kurulu udur. “S n r ”, bir belediyenin Yasa kurallar na göre belirlenen 
s n rlar d r. 

l ve ilçe merkezlerinde zorunlu olmak üzere, nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerle im 
birimlerinde belediye kurulmaktad r. Belediyesi bulunan yerle im yerlerine belde denilmektedir. 
Belediye, mahalli yöneticisi olan idari birimlerdir, Mahalle, belediye s n rlar  içerisinde yer alan, s n r 
s n ra birle imiyle Belediye’leri olu turan ve mahalli yöneticisi olan idari birimlerdir, Büyük ehir 
Belediyesi, mahalli yöneticisi olan, kapsad  alan itibariyle hiyerar ik olarak ifade edilemeyen, 
ilçelerin birle iminden olu an idari birimlerdir. Büyük ehir belediyelerinin s n rlar , lçe 
belediyelerinin s n rlar n  kapsar. 

MÜCAV R ALAN SINIRI ise Belediye s n rlar n n d nda, imar mevzuat  bak m ndan 
belediyelerin kontrol ve mesuliyeti ad na verilmi  olan s n rd r. 

Ancak anlam na s n rd rlar i  ba na hemen belirtilmesi gereken bir boyut mücavir alan n bir 
idari alan anlam na gelmedi idir. Di er bir anlat mla, belediye yada il s n rlar  birer idari Örne in, bir 
alanda belediye kurulup, belediyenin seçilmi  organlar n n gelmesi bu alan içindeki köylerin idari 
varl  ve tüzel ki ili inin sona ermesine yol açar. Oysa bir köyün mücavir alan s n rlar na al nmas , 
köyün idari ve tüzel ki ili inin sona ermesi anlam na gelmez. 

 
MÜCAV R ALANLARIN BELED YE AÇISINDAN ÖNEM  

 Mücavir alanda belediye hizmet götürme yükümlülü ünü üstlenilmemektedir. (Harç al nmas  
için su ve yol olmas  yeterli olup, bunlar n belediyece sa lanma zorunlulu u bulunmamaktad r.) 

 Bu alanlarda ya ayan ve belediyenin vergi mükellefi olan vatanda , belediye organlar n n 
seçmeni de ildir. 

 Belediye Gelirleri Yasas  uyar nca mücavir alandan harç al nabilir. 
 Mücavir alanda kalan arsa ve arazilerin emlak vergileri belediyece tahakkuk ve tahsil 

edilmektedir. 
 Belediye s n rlar  ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden i letmelerince, 3213 say l  

Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten y ll k sat  tutar n n % 0,2’si 
nispetinde belediye pay  ayr l r. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisine ba l  milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan s n rlar  
içinde gerçek ve tüzel ki ilerce i letilen her türlü müzelerin giri  ücretlerinin % 5’i belediye pay  
olarak ayr l r. 

 marla ilgili dolayl  ve do rudan ili kili olan mevzuat, belediyelere hak, yetki ve görev tan m  
yaparken mücavir alanlar  da kapsamaktad r. (Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma 
Kanunu, Gecekondu Kanunu vb.) 

 Belediye s n rlar nda oldu u gibi mücavir alan s n rlar  içindeki Hazineye ait ta nmazlar n 
sat  bedellerinin tahsil edilen k sm ndan öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yap lar n tasfiyesinde 
kullan lmak art yla % 10’u, ilgili belediyelerin Gecekondu Kanunu hükümlerine göre olu turulan fon 
hesab na aktar l r. Kalan k sm ndan ise ilgili belediyeye % 30, varsa Büyük ehir belediyesine % 10 
oran nda pay verilir. 

 Büyük ehir belediyelerinin, mücavir alan s n rlar  içinde bulunan yerlerde hazineye ait tar m 
arazileri sat lamaz. 
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 Belediyeler; belediye s n rlar  içerisinde mücavir alanlarda, kendilerine ait veya tahsis edilen, 
izin verilen, irtifak hakk  tesis edilen yerlerde a açland rma ve erozyon kontrolü çal malar  yapar ve 
“Belediye Ormanlar ” kurar. Bu sahalar n bak m, koruma ve i letmesini yapar ve yapt r r. 

 Organize sanayi bölgesinde imar para cezas  verilmesi yolunda karar almaya belediye ve 
mücavir alan s n rlar  içinde belediyeler yetkilidir. Çünkü 4562 say l  Kanun ile Organize Sanayi 
Bölgelerine tan nan yetki, bu alanda arazinin kullan m , yap  ve tesislerin projelendirilmesi, in as  ve 
kullan m yla ilgili di er bütün izinler ve ruhsatlar n verilmesi ve denetlenmesi ile s n rl d r. 

 Belediyeler; belediye s n rlar  içerisinde mücavir alanlarda, kendilerine ait veya tahsis edilen, 
izin verilen, irtifak hakk  tesis edilen yerlerde a açland rma ve erozyon kontrolü çal malar  yapar ve 
“Belediye Ormanlar ” kurar. Bu sahalar n bak m, koruma ve i letmesini yapar ve yapt r r. 

MÜCAV R ALANLARA BELED YELERCE GÖTÜRÜLMES  GEREKEN  
BELED YE H ZMETLER : 

 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan  belediye s n rlar n  kapsamaktad r. Dolay s yla 
sadece belediye s n rlar  içindeki mü terek ihtiyaçlar n kar lanmas na dönük harcama yap labilir. 
Bununla beraber belediye meclisinin karar  ile mücavir alanlara belediye hizmetleri götürülmesi 
mümkündür. 

 3194 Say l  mar Kanunu’nda belediyeyi ba layan herhangi bir art ve durum 
bulunmamaktad r. Bu alanlarda belediyenin takdir yetkisi vard r. 

 Ancak Belediye Gelirleri Kanununun 104. Maddesine göre Belediye Gelirleri Kanununun 
mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediyece bu alanlara götürülmesi gereken hizmetler çi leri 
Bakanl n n “2 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Tebli i”nde; 

 Ta tlar n mahallin özelliklerine göre gidebilece i yolun yap lm , bak ma al nm  olmas , 
 Mücavir alanda temiz ve sa l a uygun içme ve kullanma suyu bulunmas , olarak 

belirlenmi tir. 

Bu iki hizmetin belediyece götürülmesi zorunlulu u bulunmamaktad r. Örne in, ehirleraras  
karayolundan yararlanan bir vatanda n yoldan yararland  kabul edilmektedir. 

 
MÜCAV R ALAN BEL RLEME LKELER  

Mücavir alanlar belirlenirken belediyelerin olas  geli me alanlar n  denetim ve kontrol alt nda 
tutmak, bu bölgelerde imar mevzuat  aç s ndan ortaya ç kabilecek sorunlara önlem almak, planlama ve 
altyap  hizmetleri gibi belediye hizmetlerinin gerçekle tirilebilmesi amaçlanmaktad r. Bu do rultuda, 
mücavir alan s n rlar  saptan rken, kamu yarar  ve kamu hizmeti gerekleri esas al nmal d r. 

Belediyelerin mücavir alanlar  belirlenirken uyulmas  gereken baz  ilkeler vard r. Bir belediyenin 
mevcut ya da teklif edilen mücavir alanda kendisi için tan mlanm  sorumluluklar  yerine getirebilme 
gücüne sahip olmas  gerekmektedir. Bu ise ilgili belediyenin belli ko ullar  yerine getirebilmesi 
anlam na gelmektedir. 

Belediyelerin mücavir alanlar  içinde kendileri için tan mlanm  sorumluluklar  belli bir etkinlik 
ve verimlilik içinde yerine getirebilmeleri için, alan n büyüklü ünün ve ula labilirli in, belediyenin 
olanaklar n n ve idari bölümlenmelerin yerindeli inin yeterli ve sa l kl  olmas  gerekmektedir. 

Her eyden önce mücavir alan büyüklü ünün belediyenin bu çerçevede görevlerini ve 
sorumluluklar n  yerine getirebilece i bir fiziksel ölçekte olmas  gereklidir. Aksi durumda, belediye 
mücavir alan n  kontrol edemeyip, görevini yerine getiremeyecektir. 

Belediyenin görev ve sorumluluklar n  yerine getirebilmesinin ön artlar ndan birisi 
ula labilirliktir. Mücavir alana ula labilirli in sa lanmas  yani yol ba lant lar n n etkin bir biçimde 
kurulmu  olmas  mücavir alan n denetlenmesi için bir ön art olmaktad r. 

Ayn  biçimde belediyelerin olanaklar  da mücavir alan n belirlenmesinde önemli girdilerden 
birisi olmaktad r. Belediyenin eleman, araç ve gereç durumu, gelir ve giderlerinin düzeyi mücavir 
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alan n denetlenmesi ve bu alanda belediyelere verilen sorumluluklar n yerine getirilebilmesi aç s ndan 
önemlidir. Araç, gereç ve eleman aç s ndan s n rl  olanaklar  olan, bütçesi s n rl  olan bir belediyenin 
mücavir alanda kendisi için tan mlanan sorumluluklar  etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmesi 
beklenemez. 

ehircilik ilkeleri aç s ndan son olarak üzerinde durulmas  gereken nokta ise mücavir alan 
s n rlar n n belirlenmesinde, ilgili belediyenin sorumlulu u alt ndaki ehrin geli me e ilimleriyle 
ili kilendirilmesidir. Yukar da da tan mlad m z gibi mücavir alan n önemi bu s n rlar içindeki 
yap la man n kontrol edilmesi yönlendirilmesi ve benzeri gibi hedeflerle yak ndan ilgilidir. Bu nedenle 
bir belediyenin mücavir aln n n tespitinde kentin geli me e ilimlerinin dikkate al nmas  gerekmektedir. 
Bu nedenle ilgili yerle melerin, e er varsa, naz m imar planlar n n ve bu planlar n temel kararlar n n 
da mücavir alanlar n belirlenmesinde temel veri olarak al nmas  gereklidir. 

Bakanl n, mücavir alan taleplerinin incelenmesinde, 3194 say l  mar Kanunu’nun belirledi i 
kural ve ölçülerde uygulama yap lmas na özen göstermektedir. Bakanl kça, mücavir alan tespitlerinde, 
belediyenin kentsel geli me, planlama, planlama ile ba lant l  altyap  hizmetleri, kaçak yap la ma 
kontrolü, köylerde yap la ma denetimi zorunlulu u vb. nedenler üzerinde a rl kl  olarak durmaktad r. 
Bu hususlar mücavir alan belirlenmesinde önemle dikkate al nmal d r. 

 
KÖYDE YA AYANLAR AÇISINDAN MÜCAV R ALAN 
442 say l  Köy Kanunu uyar nca köy tüzel ki ili ince al nan para cezalar , a aç gelirleri, harç, 

emlak ve arazi gelirleri köyün mücavir alana dahil edilmesinden sonra belediyelere ödenmekte olup, 
imar ve in aat i leri ile ilgili formaliteler de artmaktad r. 

Bunun yan  s ra; Belediye ve mücavir alan s n rlar  içine giren köylülere ait konutlar ve gelir 
vergisinden muaf esnaf ile Gelir Vergisine tabi mükellefler taraf ndan bizzat i yeri olarak kullan lan 
binalara ait emlak vergisi muafiyetlerini kaybetmekte, “i yeri açma izni harc na” ve çevre temizlik 
vergisi gibi ek vergilere tabi olmaktad rlar. 

Ayr ca, Belediye mücavir alan s n rlar  d ndaki köylerde bulunan Hazine ta nmazlar n n sat  
bedellerinin tahsil edilen k sm ndan, % 25 oran nda; dörtte biri ilgili köy tüzel ki ili ine ödenmek ve 
kalan  di er köylere götürülecek hizmetlerde kullan lmak üzere, il özel idarelerine pay verilirken bu 
pay mücavir alanlarda belediyeye verilmektedir. 

Bütün bunlar n yan  s ra, mücavir alanlarda ya ayan ve belediyenin vergi mükellefi olan 
vatanda , belediye ba kan  ve belediye organlar n n seçmeni de ildir. 

Öte yandan mücavir alanla köylüye gelen maddi külfet her ne kadar artsa da belediyeler yerle im 
alanlar n n plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun bir ekilde te ekkülünü sa lamaktad r. 

Belediyelerin müstakbel geli me alanlar nda, sahil ve turizm kesimlerinde ve sanayi aks nda 
kalan yak n köyler yo un yap la ma bask s  alt nda kalmakta ve bu durum ço u kez gelir kayna  
tar m ve hayvanc l k olan köylerde tar m arazilerinin kaçak yap la maya aç lmas na sebebiyet 
vermektedir. Bu da artan rant gelirlerinin illegal iktisadi faaliyetlere zemin haz rlamas na neden 
olmaktad r. 

 
YARGI KARARLARININ YER NE GET R LMES  
Mahkemelerin alm  oldu u iptal karar  önemli sonuçlar do urur. Yönetim, iptal kararlar n  

yerine getirmek zorundad r. dari Yarg lama Usulü Kanunu, bu alanda ayr nt l  bir düzenleme 
içermektedir. 

Buna göre; 
a) Esas hakk ndaki kararlar gibi yürütmenin durdurulmas  kararlar n n da yerine 

getirilmesi zorunludur. 
b) Kararlar en geç otuz gün içinde yerine getirilir. 
c) Kararlar n yerine getirilmesinin geciktirilmesi yönetimin hukuksal sorumlulu unu 

gerektirir. 
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d) Kararlar n, kamu görevlisi taraf ndan kasten yerine getirilmemesi, kamu görevlisinin 
ki isel sorumlulu unu gerektirir. 

An lan Kanun uyar nca, yönetim yarg  kararlar n n icaplar na göre gecikmeksizin i lem ve 
eylemde bulunmakla yükümlüdür. Bu süre, yarg  karar n n yönetime tebli inden ba layarak otuz günü 
geçemez. 

Valilikler yarg  kararlar  sonucu olu an durumla ilgili olarak, Bakanl n istedi i bilgileri 
zaman nda ve öncelikle, istenildi i ekilde göndermek zorundad r. Ya anan gecikmeler nedeniyle, 
Bakanl k yarg  kararlar n  uygulama konusunda zorluklar çekmekte olup, bundan do acak 
sorumluluklar valiliklere ait olacakt r 

 
MÜCAV R ALANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 
Mücavir alan uygulamas n n yerle imler için olumlu getirileri oldu u gibi olumsuz etkileri de 

olmu tur. 
Köy yerle imleri, 442 say l  Köy Kanunu uyar nca köy tüzel ki ili ince al nan para cezalar , a aç 

gelirleri, harç, emlak ve arazi gelirleri köyün mücavir alana dahil edilmesinden sonra belediyelere 
ödenmekte olup, imar ve in aat i leri ile ilgili formaliteler de artmaktad r. Öte yandan mücavir alanla 
köylüye gelen maddi külfet artsa da belediyeler götürdükleri su, çöp, kanalizasyon, ula m ve benzeri 
altyap  hizmetleri bu gelirle kar lamakta ve yerle im alanlar n n plan, fen, sa l k ve çevre artlar na 
uygun bir ekilde te ekkülü sa lanmaktad r. 

Belediyelerin müstakbel geli me alanlar nda, sahil ve turizm kesimlerinde ve sanayi aks nda 
kalan yak n köyler yo un yap la ma bask s  alt nda kalmakta ve bu durum ço u kez gelir kayna  
tar m ve hayvanc l k olan köylerde tar m arazilerinin kaçak yap la maya aç lmas na sebebiyet 
vermektedir. Bu da artan rant gelirlerinin yasa d  iktisadi faaliyetlere zemin haz rlamas na neden 
olmaktad r. Mücavir alan kanunu ile bu kontrolsüz geli me ve yasa d  faaliyetlerin durdurulup 
ortadan kald r lmas  sa lanm t r. 

 
SONUÇ:  
Mücavir alan konusu her ne kadar kanunlarla aç klanm  olsa da, uygulama a amas nda, hala 

yetkililere zorluk ç karan bir konumdad r. Yerel yönetimlerce belirlenen mücavir alan s n rlar , 
onamas  yap ld ktan sonra onamay  yapan kurumlara hukuksal birçok engel ç karmaktad r. 

Bu hukuksal engellerle kar la lmas n n ba l ca nedenleri aras nda, mücavir alan s n r  içerisinde 
dahil edilen köylerdeki yerel halka, mücavir alan içerisinde yer alan köylerin ne gibi avantajlar elde 
edece inin yeterince anlat lmamas n  gösterebiliriz. Bir di er önemli sorun ise, yerel yönetimlerin 
mücavir alan içerisine dahil ettikleri yerle imlerin ihtiyaçlar n  yeterince kar layamamas d r. 

Sayd m z sorunlar n halledilmesi için gerekli olan en önemli çözüm yolu, yerel yönetimlerin, 
halkla daha iyi ileti im kurmas  ve daha demokratik bir yöntem sergilemesidir. 

Mücavir alan konusu her ne kadar kanunlarda aç kça belirtilmi  olsa bile, kanunlarda yap lacak 
gerekli de i ikliklerle, söz konusu konuyla ilgili olan dava süreçlerini daha k sa, dava sonuçlar n  da 
daha adil sonuçland r labilece i inanc nday z. 
 
KÖY YERLE M ALANLARI 
 

 Köy s n rlar  içindeki araziler, fiilen ekilip biçilmese bile arazi niteli indedir. Bu ko ullarda 
çal l k makilik, bo  araziler ile üzerine her türlü yap  bulunan ta nmazlar tar m arazisi olarak kabul 
edilerek gelir de eri takdir edilecektir. 

 Köyde yerle im alan  içinde bulunan ve üzerine yap  konulmayan bo  araziler de ku kusuz 
arazi niteli indedir. Örne in köydeki harman yerleri Pazar, piknik ve panay r yerleri gibi. 

 Köyde yerle im merkezinde bulunan ve üzerine yap  in a edilmi  olan yerler bile arsa 
say lamayacakt r. Ancak köyün yerle im merkezinde olmak, söz konusu araziye gelirine göre 



100

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası / İzmir Şubesi

bulunacak de erin, köy yerle iminin d ndaki arazilere oranla belirli ölçülerde (varsa objektif 
ölçütler veya daha do ru kapitalizasyon faiz oran  düzeltilerek) yükseltilmesi uygun olacakt r. 

 Belediye s n rlar  d nda veya köy s n rlar  içinde bulunup, herhangi bir belediye veya 
mücavir alan s n rlar  içinde olmayan ve belediye hizmetlerinden yararlanmayan ta nmaz tar m 
arazisi olarak de erlendirilir. 

 NOT: Kamula t rma planlar  tanzim edilirken, Köy Yerle im planlar , iligili kurumlardan 
(Bay nd rl k l Müd. Ve l Özel dare) temin edilerek, köy yerle im alan  içerisinde kalan 
parseller kamula t rma plan nda ve cetvelinde tan mlanacakt r. 
Bay nd rl k ve skan Bakanl ndan: 
 
 
PLANSIZ ALANLAR MAR YÖNETMEL (*) 
 
Resmi gazete ile Ne ir ve lan : 2 Kas m 1985 – Say : 18916 (1. Mükerrer) 
(*) Yönetmeli in “BELED YE VE MÜCAV R ALAN SINIRLARI Ç NDE VE DI INDA 
PLANI BULUNMAYAN ALANLARDA UYGULANACAK MAR YÖNETMEL ” olan ismi 
30.06.2001 tarih ve 24448 say l  resmi Gazete’de yay mlanan yönetmelikle “PLANSIZ 
ALANLAR MAR YÖNETMEL ” olarak de i tirilmi tir. 
 

B R NC  BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 
 
Amaç  
Madde 1 – Bu Yönetmeli in amac  belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde ve d nda kalan ve 

plan  bulunmayan alanlardaki yap la malar n fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü 
sa lamakt r. 

 
Kapsam 
Madde 2 – (De i ik – R.G.: 02.09.1999-23804) Bu Yönetmelik hükümleri; 
 

1) Plan  bulunmayan ve /veya son nüfus say m na göre nüfusu 10.000 in alt nda olan 
belediyelerin yerle ik alan s n rlar  içinde, 

2) Belediye mücavir alan s n rlar  içindeki köy ve mezralar n yerle ik alanlar nda, 
3) Belediye ve mücavir alan s n rlar  d nda plan  bulunmayan köy ve mezralar n yerle ik 

alanlar  ve civar nda, 
4) Belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde veya d nda imar plan  ve yerle ik alan 

s n rlar  d nda kalan iskan d  alanlar nda, uygulan r. 
Çevre düzeni plan  kapsam nda kalan alanlar. 
Madde 3 – (De i ik madde ve ba l  – R.G. 02.09.1999 – 23804) 2. Maddede say lan alanlar n 

onayl  bir çevre düzeni plan  kapsam nda kalmas  halinde, çevre düzeni plan  kararlar na uyulur. 
 
K NC  BÖLÜM 

Tan mlar 
 
Madde 4 – Bu Yönetmelikte ad  geçen terimler a a da tan mlanm t r: 
1) Yerle ik alan: Belediye ve mücavir alan s n rlar  içindeki imar plan  bulunmayan 

mevcut yerle melerin (mahalle, köy ve mezralar) müstakbel geli me alanlar n  da içine alan ve s n rlar  
Belediye Meclislerince karara ba lanan alanlard r. 
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2) Yerle me alan : mar plan  s n r  içindeki yerle ik ve geli me alanlar n n tümüdür. 
Di er bir deyimle imar plan n n kapsad  alanlard r. 

3) (De i ik – R.G.: 02.09.1999 – 23804) Yerle me alan  d  (iskan d ) alan: Her 
ölçekteki imar plan  s n r , belediye ve mücavir alan s n rlar  d nda kalan köy ve mezralar n yerle ik 
alan  ve civarlar n n d nda kalan alanlard r. 

4) (De i ik – R.G.:02.09.1999 – 23804) Belediye ve mücavir alan s n rlar  d nda 
kalan köy ve mezralar n yerle ik alan  ve civar : Köy ve mezralar n cami, köy kona  gibi köy 
ortak yap lar  ile köy nüfusuna kay tl  ve köyde sürekli oturanlar taraf ndan, yap m  tarihinde 
yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak in a edilmi  yap lar n toplu olarak 
bulundu u yerlerde mevcut binalar n en d ta olanlar n n d  kenarlar ndan geçirilen çizginin 
içinde kalan alan köy yerle ik (meskun) alan n ; bu çizgi ile 100 m. d ndan geçirilecek olan, 
valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara ba lanan s n r n içinde kalan alan köy 
yerle ik alan  civar n  tan mlar. 

 
Daha önce valiliklerince tespit edilmi  ve l dare Kurullar nca karara ba lanm  olan köy 

ve mezralar n yerle ik alan s n rlar  geçerlidir. 
 
 Köy s n rlar n n içindeki araziler fiilen ekilip biçilmese bile arazi niteli indedir. Bu ko ullarda 

çal l k makilik, bo  araziler ile üzerinde her türlü yap  bulunan ta nmazlar tar m arazisi olarak kabul 
edilerek gelir de eri takdir edilecektir. 

 Köyde yerle im alan  içinde bulunan ve üzerine yap  konulmayan bo  araziler de ku kusuz 
arazi niteli indedir. Örne in köydeki harman yerleri, pazar, piknik ve panay r yerleri gibi. 

 Köyde yerle im merkezinde bulunan ve üzerine yap  in a edilmi  olan yerler bile arsa 
say lmayacakt r. Ancak köyün yerle im merkezinde olmak, söz konusu araziye gelirine göre bulunacak 
de erin, köy yerle iminin d ndaki arazilere oranla belirli ölçülerde (varsa objektif ölçütler veya daha 
do ru kapitalizasyon faiz oran  düzeltilerek) yükseltilmesi uygun olacakt r. 

 Belediye s n rlar  d nda veya köy s n rlar  içinde bulunup, herhangi bir belediye veya mücavir 
alan s n rlar  içinde olmayan ve belediye hizmetlerinden yaralanmayan ta nmaz tar m arazisi olarak 
de erlendirilir. 

 
 
 

Kamula t rma Plan  Yap m  Kamula t rma S n rlar n n Tespit ve aretlenmesi ine Ait Teknik 
artnamesindeki Mücavir Alanla lgili Hükümler 

 
KAMULA TIRMA PLANI YAPIMI KAMULA TIRMA SINIRLARININ TESP T VE 

ARETLENMES  NE A T TEKN K ARTNAMES NDEK  MÜCAV R ALANLA LG L  
HÜKÜMLER  

 
 Kamula t rma Plan  yap m /Kamula t rma S n r  Tespiti ve i aretlenmesi i ine ait Teknik 

artnamesinin, Bölüm IV.Kamula t rma Planlar n n Çizilmesi Ba l kl  Madde 9- A) Plan Bölümümde 
“imar plan na rastlayan kesimlerde ise güzergah ekseninin imar s n r n  kesti i noktalar, imar 
ba lang c  ve imar sonu, mücavir alan ba  ve sonu kilometresi ok ç kart lmak suretiyle gösterilir. 
Belediye s n rlar  içerisinde kalan k s mlarda mücavir alan n ba lang ç ve biti  kilometreleri de 
ayn  usulde gösterilecektir.” ifadesi yer almaktad r. 
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KÖY YERLE ME ALANI UYGULAMA YÖNETMEL  
 
B R NC  BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak 
Amaç 
Madde 1 – Bu yönetmelik, 18.03.1924 tarih ve 442 say l  Köy Kanununa 7 Ek Madde 

Eklenmesi Hakk nda 20.05.1987 tarih ve 3367 say l  Kanunun uygulanmas  ile ilgili hususlar  
düzenler. 

Kapsam 
Madde 2 – 6831 say l  Orman, 2634 say l  Turizmi Te vik, 2863 say l  Kültür ve Tabiat 

Varl klar n  Koruma, 1051 say l  Kanunla de i ik 7269 say l  Umumi Hayata Müessir Afetler 
Dolay s yla Al nacak Tedbirler Yap lacak Yard mlara Dair ve 2565 say l  Askeri Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanunlar  ek ve tadilleri kapsam na giren sahalar n d nda; köylerde köy yerle me 
alanlar n n tespit edilmesi, köy yerle me planlar n n yap lmas ,  köy yerle me alan  tespit 
komisyonunun te kili ile karar verme ve çal ma esaslar , ihtiyaç sahiplerinde aranacak nitelikler, 
arsalar n rayiç bedel tayini sat  ve tesciller, devir yasaklar  ve amaca uygun kullan lma esaslar , bu 
yönetmelik hükümlerine göre yap l r. 

Dayanak    
Madde 3 – 18 Mart 1924 tarih ve 442 say l  köy Kanununa eklenen 20.05.1987 tarih ve 3367 

say l  kanunun Ek 17. maddesine göre haz rlanm t r. 
 
K NC  BÖLÜM 

Köy yerle me Alan , tespiti, Tescil ve Sat  
B R NC  KISIM 
Komisyon te kili, Alan Tespiti, Harita ve Plan Yap lmas  ve Tescili 
Köy Yerle me Alan  Tespit Komisyonunun Te kili ve Çal ma Esaslar  
Madde 4 – Köy Yerle me Alan  Tespit Komisyonu; vali yard mc s n n ba kanl nda; Milli 

Emlak Müdürlü ü, Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü, Tar m Orman ve Köy leri Bakanl  l 
Müdürlü ü, Köy Hizmetleri l Müdürlü ü ve ilgili Kadastro Müdürlü ünden birer teknik eleman ile 
köy temsilcisinden olu ur. Görevlendirme vali oluru ile yap l r. Gerekti inde bu komisyona ilgili di er 
kurulu lardan da uzman eleman i tirak ettirilir. 

Komisyon üye tam say s n n 2/3 ço unlu u ile toplan r ve salt ço unlukla karar al r. Oylar n e it 
olmas  halinde, Ba kan n oy kulland  taraf ço unlu u sa lam  olur. 

Komisyon sekretarya ve büro hizmetleri Köy Hizmetleri l Müdürlü ü taraf ndan yerine getirilir. 
Köy Yerle me Alan n n Tespiti 
Madde 5 – lgili ilçe kaymakam n n mütalaas n  da dikkate alarak muhtar n talebi uygun 

görmesi veya do rudan do ruya kendi karar na dayanarak; vali, köy yerle me alan n  tespit ve 
plan n  haz rlamak üzere komisyonu görevlendirir. 

Komisyon öncelikle o köye ait harita, sosyal ve ekonomik durum gösteren doküman ve 
gerekli di er bilgileri derledikten sonra merkezde bir ön de erlendirme yapar. Müteakiben 
mahalline giderek, köyün istikbaldeki geli me durumu da dikkate al narak; ihtiyaç duyulan 
konut parsel say s n , parsel büyüklüklerini, gerekli bulmuyorsa sosyal tesisler ve di er genel 
ihtiyaçlar için tefrik edilecek arazi miktar n  hesaplayarak, sonuç olarak köy yerle me alan n n 
ne geni likte olaca na karar verir. 

Mevcut köy yerle ik alan  ile bütünlük te kil edecek ekilde ve mümkün mertebe mera niteli ini 
kaybetmi  arazilerle verimi dü ük ya da tar m d  hazine arazilerine öncelik vererek, köy geli me 
alan  için uygunlu una karar verdi i sahan n s n rlar n  belirler. 

Müracaatlar n çok olmas  halinde komisyon, nüfusu en çok olan köyden ba layarak bir öncelik 
s ralamas  yapar ve çal malar n  buna göre yürütür. Bu amaçla gerekti inde valilikçe ayr  ya da ayn  
vali yard mc s n n ba kanl nda birden azla komisyon te kil edilebilir. 
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Köy Yerle me Alan na Ait Harita veya Yakla k Ölçekli Krokinin Yap lmas  
Madde 6 – Komisyon 5. madde uyar nca yapt  tespitleri ve ald  kararlar , köy yerle me plan  

yap lmak üzere, köy hizmetleri il müdürlü üne intikal ettirilir. 
Köy Hizmetleri l Müdürlü ü, komisyon taraf ndan tespit edilen köy yerle me alan  s n rlar n , 

mümkün mertebe sabit noktalar aras ndan düz hatlar geçirerek sahada tespit eder ve kö e noktalar n  
kal c  i aretlerle belirler. Daha sonra tespit edilen bu alan kadastro görmü  olan yerlerde 1/1000 ölçekli 
harta üzerine i lenir. Kadastro görmemi  yerlerde ise söz konusu alan n 1/1000 ölçekli haritas  veya 
ölçekli krokisi yap l r veya yapt r l r. 

Harita veya ölçekli kroki üzerinde belirlenen alan içinde, devletin hüküm ve tasarrufu alt nda 
bulunan mer’a, yaylak, seyrangah, yol, harman ve panay r yerleri gibi alanlar ile hazinenin 
mülkiyetinde olup bir kamu hizmetine tahsis edilmemi  yerlerden ba ka, özel mülkiyete konu olmu  
veya olabilecek ta nmaz mal varsa, bunlar ya köy tüzel ki ili i taraf ndan kamula t r l r veya 
uygulama d nda b rak l r. 

Köy Yerle me Plan n n Yap lmas  
Madde 7 – Köy Hizmetleri l müdürlü ü haz rlanan harita veya ölçekli kroki üzerinde Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlü ünce tespit edilecek teknik esaslara göre; konut, komisyon taraf ndan tespit 
edilen sosyal tesisler ve köyün di er ihtiyaçlar  için gerekli parselleri ve yollar  ölçek dahilinde 
i leyerek, köy yerle me plan n  zemine aplike ederek parsel kö e noktalar n  i aretler. 

Köy yerle me planlar n  yapmak üzere, Köy Hizmetleri l Müdürlü ü veya ba l  bulundu u 
bölge müdürlü ünde gerekli teknik elemanlar n bulunmas  halinde, bu çal malar Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlü ü taraf ndan yap l r ve yapt r l r. 

Köy Yerle me Plan n n Onaylanmas  ve Tapuya Tescil 
Madde 8 – Haz rlanan köy yerle me plan  Köy Hizmetleri l Müdürlü ü taraf ndan valinin 

onay na sunulur. 
Onay i lemini müteakip, söz konusu plan köy muhtarl na tebli  edilir. tiraz edilmezse valinin 

onay  ile kesinle ir. Köy muhtar , köy ihtiyar meclisinin karar na dayanarak en geç 30 gün içinde 
valili e itiraz edebilir. tiraz  valilikçe 15 gün içinde karara ba lan r. Bu karar kesindir. 

Kesinle en köy yerle me plan , valilikçe ilgili kadastro müdürlü üne gönderilir. Kadastro 
müdürlü ünce büro ve arazi kontrolleri yap lad ktan sonra ilgili Tapu sicil Müdürlü ü taraf ndan 
parsellerin köy tüzel ki ili i ad na tescil i lemleri yap l r. 

 
K NC  KISIM  

Arsa Bedel Tespiti, lan , htiyaç Sahipli i Sat , Temlik, Tescil, Takyit 
Arsa Bedellerinin Tespiti 
Madde 9 – Arsalar n sat  bedeli komisyon taraf ndan tespit edilir. Bunun için arazinin; halihaz r 

emsal al m sat m de erleri, mevkii, in aat teknikleri bak m ndan elveri lilik durumu, ula m ve benzeri 
hususlar dikkate al narak, öncelikle (m2) birim fiyat  hesaplan r. Daha sonra muhdes yollar ile sosyal 
tesisler ve di er amaçlar için ayr lan sahalar n bedellerinden m2 ye dü en pay ilave edilmek suretiyle, 
konut arsalar n n bedelleri hesaplan r. 

Arsalar n lan  
Madde 10 – Köy yerle me alan  plan  ile arsalar n sat  bedellerini gösterir cetveller, Köy 

Hizmetleri l Müdürlü ü taraf ndan 15 gün müddetle köyde görülebilecek bir yere ast r l r ve durum 
mutad vas talarla en az üç defa köy halk na duyurulur. 

htiyaç Sahiplerinin Tespiti 
Madde 11 – lan süresi sonunda, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ünce haz rlanan, bas l  

formlar n doldurulmas  suretiyle yap lm  olan arsa sat n alma istekleri, köy ihtiyar meclisi taraf ndan 
köy toplulu u huzurunda incelenir. steklerin, ihtiyaç sahipli i artlar na uygunluklar  tespit ve tevsik 
olunur. 
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htiyaç Sahipli i artlar   
Madde 12 – Arsa sat n alabilmek için; 
a) steklinin re it olmas , 
b) Kendisine, e ine ve re it olamayan çocuklar na ait evi veya arsas  bulunmamas , var ise 

evinin harap, arsan n kullan s z olmas , 
c) steklinin ikamet etmekte oldu u köy nüfusuna kay tl  olmas  ve o köyde asgari 5 y l 

oturmu  olmas , 
Nüfus kayd  evvelce ba ka yerlerde olup, bu kanunun yürürlü e girmesinden sonra bu köy 

nüfusuna aktarm  olanlar n, hak sahibi olabilmeleri için nüfus kayd  aktarma i lemi tarihinden itibaren 
5 y l süreyle fiilen o köyde ikamet etmi  olmalar  artt r. 

Yukar da say lan artlar  haiz bulunan isteklilerin say s  arsa say s ndan çok ise, arsalar a a daki 
öncelik s ras na uyularak sat l r. 

a) Sel, yer kaymas  ve yang n gibi sebeplerle arsa ve evini kaybetmi  olanlar, 
b) Kendisine, e ine ve re it olmayan çocuklar na ait köy içinde in aata müsait arsas  

bulunmayanlar,  
c) Evi çok harap ve arsas  elveri siz olanlar,  
d) Evli ve çok nüfus sahibi olanlar, çocuk sahibi dullar, 
e) Evli olanlar, 
f) Köydeki ikamet süresi fazla olanlar, 
Arsalar n Sat   
Madde 13 – Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine hangi arsan n sat laca , kendi aralar nda 

anla amad klar  takdirde kura ile tespit edilir. Bu tespiti müteakip arsalar n  kar l kl  olarak 
de i tirmek isteyenlerin, 3 gün içinde mü terek dilekçe ile müracaat etmeleri art yla arsalar  
de i tirilebilir. 

Köy ihtiyar heyetince sat  yap lacak isteklilere bir ay içinde arsa bedelini köy sand na 
yat rmalar  veya borçlanma senetlerini imza etmeleri yaz l  olarak tebli i edilir. 

Temlik, Tescil ve Takyit 
Madde 14 – Arsa bedellerinin pe in olarak yat r lmas n  veya taksitle sat lmas  halinde borç 

senetlerinin imzalanmas n  müteakip, muhtarl n talebi üzerine valilikçe haz rlat lacak temlik 
cetvelleri, valinin yaz l  emrine ba l  olarak ilgili tapu sicil müdürlü üne gönderilir. Tapu Sicil 
Müdürlü ünce, varsa borçlan lan miktarda, köy tüzel ki ili i lehine kanuni ipotek tesisi suretiyle, hak 
sahibi ad na resen tescil i lemleri yap larak tapular  verilir. 

Taksitle sat lan arsa bedelleri en çok 5 y lda ve 5 e it taksitle faizsiz olarak tahsil edilir. 
Pe in veya taksitle sat lan arsalar 10 y l müddetle, konut veya zirai kredi veren kurulu lar d nda 

rehin ve di er ayni haklarla takyit edilemez, miras yoluyla intikal i lemi hariç, devir-temlike, sat  
vaadi sözle mesine, taksime, üyuun gidilmesi talebine konu olamaz. Ayr ca amme alaca  hariç haciz 
edilemez. Bu husus tescil i lemleri s ras nda, Tapu Sicil Müdürlü ünce resen tapu kütü ünün erhler 
hanesinde belirtilir. 

Arsalar n Geri Al nmas  
Madde 15 – Arsalar n hak sahipleri ad na tapuda tescili tarihinden itibaren (5) y l içinde bina 

yap lmad  takdirde, köy muhtarl nca al nacak yarg  karar  ile tapu iptal edilerek, arsa köy tüzel 
ki ili i ad na tescil ettirilir. 

Yürürlük  
Madde 16 – Bu yönetmelik yay m  tarihinde yürürlü e girer. 
Yürütme Madde 17 – Bu yönetmelik hükümlerini Tar m Orman ve Köy leri Bakan  ile çi leri 

Bakan  yürütür. 
14- Planlama mevzuat na göre plan onama yetkisi ve Konumunu, Haklar n  ve K s tl l n  

belirlemeye yetkili olan idarelerin listeleri a a dad r.   
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Planlama Mevzuat na Göre Plan Onama Yetkisi Olan Kurumlar 
 

 
YETK L  DARE 

 
KANUN NO 
 VE ADI 

 
YETK   
ALANI 
 

 
KARAR 

 
TBMM 

 
540 SAYILI DEVLET
PLANLAMA TE K LATININ 
KURULU  VE GÖREVLER
HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME 
 

 
ÜLKE GENEL NDE 
KALKINMA PLANLARI  

 
PLAN YAPMA YETK S  DPT’DE 
ONAMA YETK S  TBMM’DED R 

 
DPT 

 
3194 SAYILI MAR KANUNU 

 
BÖLGE 

 
BÖLGE ÖLÇE NDEK  
PLANLARI YAPMA VE ONAMA 
YETK S  DPT’YE A TT R  
 

 
L ÖZEL DARES  

 
BELED YE  
 

 
5302 SAYILI L ÖZEL DARES  
KANUNU 

 
L ÇEVRE DÜZEN  

PLANLARI 
 
L ÖZEL DARES  LE 
LG L  BELED YE 

KOORD NASYONU LE 
   

 
L ÇEVRE DÜZENI PLÂNI 

BELEDIYE MECLISI ILE IL
GENEL MECLISI TARAFINDAN 
ONAYLANIR 
 
 

 
 
VAL L KLER 

  
 
442 / 3367 SAYILI KÖY KANUNU

 
 
KÖY YERLE ME 
PLANLARI 
 

 
 
PLAN ONAYLAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAYINDIRLIK VE 
SKAN BAKANLI I 

 
*3194 SAYILI MAR
KANUNUNUN 9.MADDES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*3621 SAYILI KIYI KANUNU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 6551 SAYILI BARUT VE
PATLAYICI MADDELERLE
S LAH VE TEFERRUATI VE AV
MALZEMELER N N 
NH SARINDAN ÇIKARILMASI 

HAKKINDA KANUN 

3194 SAYILI MAR 
KANUNUNUN 
9.MADDES NE 
ST NADEN BAKANLIK 

GEREKL  GÖRÜLEN 
HALLERDE RESEN 
PLAN YAPMAYA 
YAPTIRMAYA 
DE T RMEYE VE 
ONAYLAMAYA 
YETK L D R 
 
 
*KIYI ALANLARI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*PATLAYICI MADDE 
ÜRET M, DA ITIM VE 
DEPOLAMA 
TES SLER NE L K N 
MEVZ  MAR PLAN 

 
*3194 SAYILI MAR 
KANUNUNUN 9.MADDES NE 
GÖRE HER TÜR VE ÖLÇEKTE 
PLAN ONAYLAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
*KIYIYA L K N 1/1000 
ÖLÇEKL  UYGULAMA MAR 
PLANLARINI ONAYLAMA  
 
NOT:KIYI  ALANLARINDAK
MAR PLANLARI, ÖZEL

KANUNLARLA BEL RLENM
ALAN SINIRLARI ÇER S NDE
SE  L ÖZEL DARES , KÜLTÜR

VE TUR ZM BAKANLI I, ÖZEL
ÇEVRE  KORUMA KURULU
BA KANLI I, ÖZELLE T RME
DARES  TARAFINDAN

ONAYLANMAKTADIR.  
 
*MEVZ  MAR PLANI 
ONAYLAMA 
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YETK L  DARE 

 
KANUN NO 
 VE ADI 

 
YETK   
ALANI 
 

 
KARAR 

 
 
 
 
 
 
ÇEVRE VE ORMAN 
BAKANLI I  

 
*5491 SAYILI    YASA LE 
DE K 2872 SAYILI ÇEVRE 
KANUNU 
 
 
 
 
 
*2873 SAYILI M LL  PARKLAR
KANUNU 
 
 

 
*HAVZA VE BÖLGE 
ÖÇE NDE 1/50.000 VE 
1/100.000 ÖLÇEKL  
ÇEVRE DÜZEN  
PLANLARI  
 
 
 
*M LL  PARKLAR 
 

 
*KANUNLA BEL RLENEN 
ÖLÇEKTE ÇEVRE DÜZEN
PLANI ONAYLAMA  
 
 
 
 
 
*M LL  PARK UYGULAMA 
MAR PLANLARI 

 
*TAB AT PARKI, TAB AT ANITI 
 

 
TOPLU KONUT 
DARES  

 
2985 SAYILI TOPLU KONUT
KANUNU  

TOPLU KONUT 
ALANLARI  
 
 

LG L  BELED YE, L ÖZEL 
DARES  

 
 
 

ÖZELLE T RME 
YÜKSEK KURULU 

3194 SAYILI MAR KANUNU ÖZELLE T RME 
ALANLARI  

ÖZELLE T RME 
KAPSAMINDAK  NAZIM VE 
UYGULAMA MAR 
PLANLARINI BA BAKANLIK 
ÖZELLE T RME DARES  
BA KANLI I YAPAR VEYA 
YAPTIRIR ÖZELLE T RME 
YÜKSEK KURULU ONAYLAR 
  

 
BELED YE 
VAL L K  
BAYINDIRLIK VE 
SKAN BAKANLI I 

 
 
775 SAYILI GECEKONDU
KANUNU 

 
GECEKONDU ÖNLEME 
BÖLGES   
 
 

 
GECEKONDULARIN ISLAH, 
TASF YE VE YEN DEN 
DÜZENLENMES NE YÖNEL K 
MAR VE ISLAH PLANLARI 

 
 
KÜLTÜR VE TUR ZM 
BAKANLI I 

 
4957 SAYILI KANUNLA
DE T R LEN 2634 SAYILI
KANUNU 
 
 

 
KÜLTÜR/TUR ZM 
KORUMA VE GEL M 
BÖLGELER , TUR ZM 
MERKEZLER  
 
 
 

 
KÜLTÜR VE TUR ZM KORUMA 
VE GEL M  BÖLGELER NDE 
HER TÜR ÖLÇEKTE  PLAN 
 
 

 
BO AZ Ç  MAR 
YÜKSEK 
KOORD NASYON 
KURULU 

 
2960 SAYILI BO AZ Ç
KANUNU 

 
 
BO AZ Ç  ALANI 

 
BÜYÜK EH R BELED YES NCE 
HAZIRLANARAK ONAYLANIR 
VE BO AZ Ç  MAR YÜKSEK 
KOORD NASYON KURULU 
ONAYI LE YÜRÜRLÜ E 
G RER 

 
 
BELED YELER VE L 
ÖZEL  
DARELER   

 
 
3194 SAYILI MAR KANUNU 
5302 SAYILI L ÖZEL DARES
KANUNU   

 
 
BELED YE VE MÜCAV R 
ALAN SINIRLARI 
Ç NDE VE DI INDA 

 
 
 
1/5000 ÖLÇEKL  NAZIM MAR 
PLANI 
1/1000 ÖLÇEKL  UYGULAMA 
MAR PLANI 
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YETK L  DARE 

 
KANUN NO 
 VE ADI 

 
YETK   
ALANI 

 
KARAR 

    

 
 
ÖZEL ÇEVRE KORUMA 
KURUMU BA KANLI I 

383 SAYILI ÖZEL ÇEVRE
KORUMA KURUMU
BA KANLI I KURULMASINA
DA R KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME 

 
ÖZEL ÇEVRE KORUMA 
BÖLGES   

 
ÇEVRE DÜZEN  PLANLARINI 
NAZIM MAR PLANI VE 
UYGULAMA MAR PLANI 
YAPMA, YAPTIRMA VE ONAMA

 
 
 
GAP DARES  
BA KANLI I 

388 SAYILI GÜNEYDO U
ANADOLU PROJES  BÖLGE
KALKINMA DARES
TE K LATININ KURULU  VE
GÖREVLER  HAKKINDA KHK 

 
 
 
GAP BÖLGES  

ÇEVRE DÜZEN  PLANI NAZIM 
MAR PLANI VE UYGULAMA 
MAR PLANI 

YAPMA, YAPTIRMA VE ONAMA

BAYINDIRLIK VE 
SKAN BAKANLI I, 

 
 
BELED YE VE 
VAL L KLER 

 
 
3621/3830 SAYILI KIYI KANUNU

 
KIYI ALANLARI, SAH L 

ER TLER  

DOLDURMA VE KURUTMA 
YOLUYLA KAZANILAN 
ARAZ LERDE 
 
SAH L ER TLER NDE 
 
 
 

 
 
ÖZELLE T RME 
YÜKSEK KURULU 

 
4048 SAYILI KANUN LE
DE K 3194 SAYILI MAR
KANUNU 

 
 
BELED YE SINIRLARI 
Ç NDE, 

ÖZELLE T RME 
PROGRAMINA ALINAN 
ARSA VE ARAZ LER 
LG L  MEVZ  MAR 

PLANLARI 
 
 
 
 

 
 
 
MEVZ  MAR PLANLARI 
ÖZELLE T RME DARES  
BA KANLI INCA HAZIRLANIR
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
BÜYÜK EH R 
BELED YELER  

 
 
 
5216 SAYILI BÜYÜK EH R
BELED YES  KANUNU 

 
 
 
BÜYÜK EH R 
BELED YES  SINIRLARI

1/5000 VE 1/25000 ÖLÇEKL  
NAZIM MAR PLANI YAPMA 
YAPTIRMA VE ONAMA 
 
LÇE BELED YELER NCE 

YAPILAN UYGULAMA MAR 
PLANLARINI ONAYLAMA 

 
 
 
 
SANAY  VE T CARET 
BAKANLI INCA 

 
*4691 SAYILI TEKNOLOJ
GEL T RME BÖLGELER
KANUNU 
 
*4562 SAYILI ORGAN ZE
SANAY  BÖLGELER  KANUNU
 
*ENDÜSTR  BÖLGELER
KANUNU 

 
*TEKNOLOJ  
GEL T RME 
BÖLGELER  
 
*ORGAN ZE SANAY  
BÖLGELER  
 
*ENDÜSTR  BÖLGELER
 

 
SÖZ KONUSU NAZIM VE 
UYGULAMA MAR PLANALARI 
LG L  BAKANLIKÇA 

ONAYLANMAKTA 

 
 
 
BELED YELER 

 
 
*5393 SAYILI BELED YE
KANUNU  
 
*3194 SAYILI MAR KANUNU 

 
BELED YE VE MÜCAV R 
ALAN SINIRLARI 
Ç NDE   

*STRATEJ K PLAN  
*PERFORMANS PLANI  
*NAZIM VE UYGULAMA MAR 
PLANLARI  
*KENTSEL DÖNÜ ÜM VE 
GEL M PROJELER  YAPMA 
VE ONAYLAMA 
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Planlama Mevzuat na Göre Arazi Kullan m  K s tlama Yetkisi Olan Kurumlar 
 

 
YETK L  DARE 

KANUN NO 
 VE ADI 

YETK   
ALANI 

KARAR 

 
YÜKSEK PLANLAMA KURULU 

540 KHK SAYILI 
DEVLET PLANLAMA 
TE K LATI 
KURULMASINA DA R 
KHK 

YÜKSEK PLANLAMA 
KURULUNCA 
BEL RLENEN 
ALANLAR 

PARSEL DÜZEY NDE KARAR
ÜRETME 

ENERJ  ve TAB  KAYNAKLAR
BAKANLI I 
ENERJ   P Y. DÜZ: KURUMU 
ENERJ   P Y. DÜZ.KURULU 

5015 SAYILI PETROL 
P YASASI KANUNU 

AKARYAKIT VE LPG 
STASYONLARI 

MESAFE  KO ULLARI 

ULA TIRMA BAKANLI I 2920 SAYILI TÜRK 
S V L HAVACILIK 
KANUNU 

S V L HAVA 
ALANLARI MAN A 
HATLARI 

YAPILA MA 
SINIRLANDIRILMASI 
GET R L YOR. 

 
ENERJ  VE TAB  KAYNAKLAR
BAKANLI I 

 
4646 SAYILI 
DO ALGAZ P YASASI 
KANUNU 

 
DO ALGAZ BORU 
HATTI VE DEPOLAMA 
SAHALARI 

MAR  PLANLARINA  LENMES
KO ULU GET R L YOR 

 
TARIM VE KÖY LER
BAKANLI I 

4342 SAYILI MERA 
KANUNU 

HAZ NEYE TESC LL  
MERA, YAYLAK VE 
KI LAKLAR LE 
UMUMA A T ÇAYIR 
VE OTLAKLAR 

 
PLANLAMA VE YAPILA MA
YASA I GET R YOR 

 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I 

2872 
 SAYILI ÇEVRE 
KANUNU 

KIRSAL VE KENTSEL 
ALANDA ARAZ  
KULLANIM 
KARARINA UYGUN 
OLARAK TESP T 
ED LEN KORUMA 
KARARLARI 

KORUMA VE KULLANIM
ESASLARI BEL RLEN YOR 

 
KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I 

2863 
SAYILI KÜLTÜR VE 
TAB AT 
VARLIKLARINI 
KORUMA KANUNU 

 
ARKEOLOJ K, 
KENTSEL VE DO AL 
S T ALANI LAN 
ED LEN ALANLAR 

S T ALANLARININ DERECES NE
GÖRE YAPILA MA YASA I VE
SINIRI GET R L YOR 

 
ENERJ  VE TAB  KAYNAKLAR
BAKANLI I 

3213 
SAYILI MADEN 
KANUNU 

 
ARAMA VE LETME 
RUHSATI VER LEN 
ALANLAR 

MADENC L E YÖNEL K
KULLANIM KARARLARI
GET R L YOR 

 
BÖLGE MÜDÜRLÜKLER  

3218 
SAYILI SERBEST 
BÖLGELER KANUNU 

 
SERBEST BÖLGE 
LAN ED LEN YERLER

SANAY - T CARET VE H ZMET
DI I FAAL YETLER
SINIRLANDIRILIYOR 

 
GENELKURMAY VE M LL
SAVUNMA BAKANLI I 

2565 
SAYILI ASKER  YASAK 
BÖLGELER VE 
GÜVENL K 
BÖLGELER  KANUNU

 
ASKER  YASAK 
BÖLGE VE GÜVENL K 
BÖLGES  LAN 
ED LEN ALANLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

GET R LEN YASAKLAMANIN
DERECES NE GÖRE YAPILA MA
SINIRLAMASI GET R L YOR 
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YETK L  DARE 

 
 
KANUN NO 
 VE ADI 

 
 
YETK   
ALANI 

 
 
KARAR 

 
 
TARIM VE KÖY LER
BAKANLI I 

3083 
SAYILI SULAMA 
ALANLARINDA ARAZ  
DÜZENLEMES NE 
DA R TARIM 
REFORMU KANUNU 

 
 
BAKANLAR KURULU 
KARARI LE LAN 
ED LEN ALANLAR 

SADECE TARIM AMAÇLI
KULLANILMASINA YÖNEL K
KARARLAR GET R L YOR 

 
BÜYÜK EH R BELED YELER  

2560 
SAYILI  SK  KANUNU

 
ÇME SUYU 

HAVZALARI 

KORUMA ZONLARINA GÖRE
KULLANIM VE YAPILA MA
SINIRI GET R L YOR 

ÖZELLE T RME DARES
BA KANLI I 

4046 
SAYILI 
ÖZELLE T RME 
KANUNU 

ÖZELLE T RME 
KAPSAMINA ALINAN 
ALAN VE TES SLER 

5 Y l MAR PLANI DE KL
YAPILAMIYOR 

 
DS  

167 
SAYILI YER ALTI 
SULARI HAKKINDA 
KANUN 

YER ALTI SU ALANI 
LAN ED LEN 

ALANLAR 

KORUMAYA L K N
SINIRLAMALAR GET R YOR 

 
TARIM VE KÖY LER
BAKANLI I 

5403 TOPRAK 
KORUMA ve  ARAZ  
KULLANIMI KANUNU 
 
1380 SAYILI  SU 
ÜRÜNLER   KANUNU 

TARIM MASTER 
PLANI 
 
 
 
VOL  (AVLANMA) VE 
SU ÜRET M 
ALANLARI 

TARIM ALANI DI INA ÇIKARMA 
 
 
 
DOLDURMA VE KURUTMA
YASAKLANIYOR 

BELED YELER, 
  KÖY MECL SLER  

831 
SAYILI SULAR 
HAKKINDA KANUN 

BELED YE VE 
KÖYLER N SU 
ALANLARI 

K RLET C  FAAL YET
KISITLAMASI GET R L YOR 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I 6831 
 SAYILI ORMAN 
KANUNU 

DEVLET N HÜKÜM 
VE TASARRUFUNDA 
VE ÖZEL MÜLK YETE 
TAB  ORMANLAR 

YAPILA MA VE KULLANMA
YASA I GET R L YOR 

 
SA LIK BAKANLI I 

1893 
SAYILI UMUM  
HIFZISIHHA KANUNU

ÇME SUYU 
ALANLARI, 
K RLET C  
TES SLER N 
BULUNDU U 
ALANLAR, KAPLICA 
ALANLARI 

SA LIK KORUMA BANTLARI 

 
BELED YE, VAL L K VE
KARAYOLLARI GENEL
MÜDÜRLÜ Ü 

 
2918 
SAYILI 
KARAYOLLARI 
TRAF K KANUNU 

 
 
KARAYOLLARI 
KAMULA TIRMA 
SINIRI 

KARAYOLLARININ HER K
TARAFINDAN YAPILACAK
YAPILAR Ç N Z N ALINMA
ZORUNLULU U GET R L YOR 

 
 
 
TARIM VE KÖY LER
BAKANLI I 

3573 
SAYILI 
ZEYT NC L N 
ISLAHI VE 
YABAN LER N N 
A ILATTIRILMASI 
HAKKINDA KANUN  

 
 
 
ZEYT NL K ALANLAR

ZEYT NC L K SAHALARI
DARALTILAMAYACA I VE
BELED YE SINIRLARI
ÇER S NDE %10 YAPILA MAYA

AÇILAB LECE  BEL RT L YOR
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YETK L  DARE KANUN NO 
 VE ADI 

YETK   
ALANI 

KARAR 

 
BELED YELER VE KÖY 
MUHTARLIKLARI 

3998 
SAYILI 
MEZARLIKLARIN 
KORUNMASI 
HAKKINDA KANUN 

DEVLET MEZARLI I, 
EH TL KLER, 

TAR H  
MEZARLIKLAR, 
MEZARLIKLAR 

MAR MEVZUATI LE B R BA KA
KULLANIMINA AÇILAMAZLAR 

 
 
 
LG L  DARELER 

 
 
 
7126 SAYILI S V L 
SAVUNMA KANUNU 

 
 
 
SKAN BÖLGELER   

MAR PLANLARI VE BÖLGE
PLANLARI LE BÜYÜK SKAN
ALANLARI AÇILMAMASI
YÖNÜNDE 
KARARLAR GET R L YOR 

 
 
L MAN RE SL  

 
618 
SAYILI L MANLAR 
KANUNU 

 
 
KIYI ALANLARI 

KIYI YAPILARINA VE  DEN Z
HAMAMLARINA L K N
KISITLAMA GET R YOR 
 

 
*BAYINDIRLIK VE SKAN
BAKANLI I 
 
* LG L  DARE ( LG L
BELED YE YA DA ÖZEL DARE) 
 

 
3621/3830 SAYILI KIYI 
KANUNU 

 
KIYI VE SAH L ER D

 
KIYI VE SAH L ER TLER NDE
YAPILA MA KISITLAMASI 

 
L AFET VE AC L DURUM

MÜDÜRLÜKLER  

 
5902 AFET VE AC L 
DURUM YÖNET M  
BA KANLI ININ 
TE K LAT 
VEGÖREVLER  
HAKKINDA KANUN 
 

 
PLANLAMA ALANI 

 
JEOLOJ K ETÜD RAPORLARI
NET CES NDE BEL RL
ALANLARA YAPILA MA YASA I
VEYA KISITLAMASI
GET R LEB L R 
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MAR KANUNU 
 

(15.7.2003 gün, 4928 say l  kanun.    19.7.2003 gün RG 25173 ) 
MADDE 9. — 3.5.1985 tarihli ve 3194 say l  mar Kanununda yer alan "cami" ibareleri 

"ibadet yeri" olarak ve ek 2 nci maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. 
Ek Madde 2. — mar planlar n n tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin artlar  ile 

müstakbel ihtiyaçlar  göz önünde tutularak lüzumlu ibadet yerleri ayr l r. 
l, ilçe ve kasabalarda mülkî idare amirinin izni al nmak ve imar mevzuat na uygun olmak 

art yla ibadethane yap labilir. 
badet yeri, imar mevzuat na ayk r  olarak ba ka maksatlara tahsis edilemez. 

3.Bölüm:  fraz ve Tevhid leri 
fraz ve Tevhid 

Madde 15 - mar planlar na göre yol, meydan, ye il saha, park ve otopark gibi umumi 
hizmetlere ayr lan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu k s mlar n n ifraz na veya tevhidine izin 
verilmez. 

mar parselasyon plan  tamamlanm  olan yerlerde yap lacak ifraz veya tevhidin bu planlara 
uygun olmas  artt r. 

mar planlar nda parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yap lacak ifrazlar n, asgari cephe 
geni likleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir. 

mar plan  d nda kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara 
izin verilmez. 

Tescil ve üyuun zalesi 
Madde 16 - Belediye ve mücavir alan hudutlar  içindeki gayrimenkullerin re‘ sen veya müracaat 

üzerine tevhid veya ifraz , bunlar üzerinde irtifak hakk  tesisi veya bu haklar n terkini, bu Kanun 
ve yönetmelik hükümlerine uygunlu u belediye encümenleri veya il idare kurullar nca onaylan r. 

Onaylama i lemi, müracaat n belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün 
içinde sonuçland r l r ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir 

Tapu dairesi, tescil veya terkin i lemini ay içinde sonuçland rmak zorundad r. 
Bu Kanun hükümlerine göre üyuland r lan gayrimenkullerin sahipleri ilgili idarenin tebli i 

tarihinden itibaren alt  ay içinde aralar nda anla amad klar  veya üyuun izalesi için mahkemeye 
müracaat edilmedi i takdirde ilgili hissedarm  gibi üyuun izalesi davas  açabilir. 

Taraflar n r zas  veya mahkeme karar  ile üyuun izalesi ve arazi taksimi de yukar daki 
hükümlere tabidir. 

Arazi ve Arsa Düzenlenmesi    
Madde 18 - mar hududu içinde bulunan binal  veya binas z arsa ve arazileri malikleri veya 

di er hak sahiplerinin muvafakat  aranmaks z n, birbirleri ile, yol fazlalar  ile, kamu kurumlar na veya 
belediyelere ait bulunan yerlerle birle tirmeye, bunlar  yeniden imar plan na uygun ada veya parsellere 
ay rmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslar na göre hak sahiplerine da tmaya ve re'sen 
tescil i lemlerini yapt rmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan d nda 
ise yukar da belirtilen yetkiler valilikçe kullan l r. 

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalar n da t m  s ras nda 
bunlar n yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolay s yla meydana gelen de er art lar  
kar l nda "düzenleme ortakl k pay " olarak dü ülebilir. Ancak, bu maddeye göre al nacak düzenleme 
ortakl k paylar , düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalar n düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin 
yüzde k rk n  geçemez. 

Düzenleme (De i ik f kra: 03/12/2003-5006 S.K./1.md.) ortakl k paylar , düzenlemeye tabi 
tutulan yerlerin ihtiyac  olan Milli E itim Bakanl na ba l  ilk ve ortaö retim kurumlar , yol, 
meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, ye il saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi 
hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden ba ka maksatlarla kullan lamaz. 

    Düzenleme ortakl k paylar n n toplam , yukar daki f krada sözü geçen umumi hizmetler için, 
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yeniden ayr lmas  gereken yerlerin alanlar  toplam ndan az oldu u takdirde, eksik kalan miktar 
belediye veya valilikçe kamula t rma yolu ile tamamlan r. 

    Herhangi bir parselden bir miktar sahan n kamula t r lmas n n gerekmesi halinde düzenleme 
ortakl k pay , kamula t rmadan arta kalan saha üzerinden ayr l r. 

Bu f kra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortakl k 
pay  al nmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar plan  ile yeniden bir düzenleme yap lmas na 
mani te kil etmez. 

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalar n düzenleme ortakl k pay  al nanlar ndan, bu 
düzenleme sebebiyle ayr ca de erlendirme resmi al nmaz.  Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, 
üyulanma sadece zemine ait olup, üyuun giderilmesinde bina bedeli ayr ca dikkate al n r. 

Düzenleme s ras nda, plan ve mevzuata göre muhafazas nda mahzur bulunmayan bir yap , ancak 
bir imar parseli içinde b rak labilir. Tamam n n veya bir k sm n n plan ve mevzuat hükümlerine göre 
muhafazas  mümkün görülemeyen yap lar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir 
veya birkaç parsel üzerinde kalan yap lar n bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yap  sahibine 
ödenmedikçe ve aralar nda ba ka bir anla ma temin edilmedikçe veya üyuu giderilmedikçe bu 
yap lar n eski sahipleri taraf ndan kullan lmas na devam olunur. 

 Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayr lan yerlere rastlayan yap lar, belediye veya 
valilikçe kamula t r lmad kça y kt r lamaz. 

Düzenlenmi  arsalarda bulunan yap lara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatlar  olmad  veya 
plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulundu u takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler 
d nda ilave, de i iklik ve esasl  tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulmas  gerekti i halde, 
bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar plan  ve yönetmelik hükümlerine göre 
müstakil in aata elveri li olan kadastral parsellere plana göre in aat ruhsat  verilebilir. 

 Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamula t rma bedeli yerine 
ilgililerin muvafakat  halinde kamula t r lmas  gereken yerlerine kar l k, plan ve mevzuat 
hükümlerine göre yap  yap lmas  mümkün olan belediye veya valili e ait sahalardan yer verebilirler. 

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre üyuland r lan Kat Mülkiyeti 
Kanunu uygulamas , tar m ve hayvanc l k, turizm, sanayi ve depolama amac  için yap lan 
hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile sat lanlar hariç imar plan  olmayan yerlerde her türlü 
yap la ma amac yla arsa ve parselleri hisselere ay racak özel parselasyon planlar , sat  vaadi 
sözle meleri yap lamaz.  

 
 
 

MAR KANUNUNUN 18. MADDES  UYARINCA YAPILACAK ARAZ  VE ARSA 
DÜZENLEMES   LE  LG L   ESASLAR  HAKKINDAK   YÖNETMEL K 

B R NC  BÖLÜM 
Genel Hükümler 
Amaç 
Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say l  mar Kanununun 18 inci maddesine göre yap lacak 

arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne ekilde tatbik edilece i ve bununla ilgili di er hususlara 
aç kl k getirmektir. 

Kapsam 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, belediye ve mücavir alan s n rlar  ile bu s n rlar d nda düzenlenmi  

uygulama imar plan  alanlar  içindeki binal  ve binas z arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar. 
Kanuni Dayanak 
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3194 say l  mar Kanununun 44/I-c maddesi hükmü gere ince 

düzenlenmi tir. 
Tan mlar 
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Madde 4 - Bu Yönetmelikte sözü geçen ve Kanunda yer almayan tan mlar a a da aç klanm t r. 
a)  Düzenleme Sahas : S n r  tespit edilerek, düzenlenmesine karar verilen sahad r. 
b) Düzenleme S n r : Düzenlenecek imar adalar n n imar plan na göre yol, meydan, park, genel 

otopark, ye il saha gibi umumi hizmetlere ayr lan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami ve karakol 
yerlerini çevreleyen s n rd r. 

c) Düzenleme Ortakl k Pay : Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyac  olan yol, meydan, 
park, ye il saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayr lan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, 
karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullan lmak üzere, düzenleme dolay s yla meydana gelen de er 
art lar  kar l nda düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalar n, düzenlemeden önceki 
yüzölçümlerinden % 40'a kadar dü ülebilen miktar ve/veya zor unlu hallerde malikin muavafakat  ile 
tesbit edilen kar l  bedeldir. 

d) Düzenleme Ortakl k Pay  Oran : Bir düzenleme sahas nda tesbit edilen düzenleme ortakl k 
pay  miktar n n bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüzölçüm miktar na oran d r. 

e) Özet Cetveli: Düzenleme sahas na giren kadastro, varsa imar parsellerinin tapu senedi 
miktar , düzenleme sahas na giren ve girmeyen k s mlar  ile düzenleme ortakl k paylar , varsa 
kamula t rma ve ba  miktarlar  ile olu an imar parselleri ve imar adalar n n yüzölçümlerinin 
yaz ld  cetveldir. 

f) Da t m Cetveli: Her imar adas  için ayr  olarak düzenlenen ve bu düzenleme sonucu 
meydana gelen parsellerin, hangi kadastro veya imar parsellerinden, nas l olu tu unu, kadastro ve imar 
parsellerinden al nan düzenleme ortakl k pay n , gerekti inde malikin muvafakat  ile terk edilen 
alanlar  ve kamula t r lan alanlar n miktarlar n  gösteren cetveldir. 

g) Tahsis Cetveli: Kadastro veya varsa imar parsellerinin hangi imar adalar na gitti ini gösteren 
cetveldir. 

h) Umumi Hizmetlere Ayr lan Miktar: Bir düzenleme sahas nda yol, meydan, park, genel 
otopark, ye il saha gibi umumi hizmetlere ayr lan ve tescile tabi olmayan alanlar ile ibadet yeri, 
karakol yerleri ve ilgili tesisler için ayr lan alanlar n tümüdür. 

(Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyac  olan Milli E itim Bakanl na ba l  ilk ve 
ortaö retim kurumlar , yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, ye il saha, ibadet yeri ve 
karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden ba ka maksatlarla 
kullan lamaz.) 

i) Kroki: Yakla k ölçekte ve üzerinde ölçü de erlerinin yaz l  oldu u ada veya parsellerin 
çizimidir. 

1) Röperli Kroki: Ada veya parsellerin yeri de i meyen sabit tesislere ba l  olarak zeminden 
al nan ölçülerinin yaz l  oldu u Krokidir. 

2) Ebadl  Kroki: Ada ve parsellerin paftas  üzerinden al nan veya daha önce tesbit edilmi  olan 
ölçülerinin yaz l  oldu u Krokidir. 

3) Uygulama Krokisi: Ada veya parsellerin zeminde belirtilmesi amac yla paftas  üzerinden 
al nan ölçüleri yaz larak düzenlenen Krokidir. 

j)  Parsel Numaras : Bir ada içindeki parsellere, her ada için (1) den ba l yarak verilen 
numarad r. 

k) Parselasyon Plan : imar plân n n araziye uygulamas ndan sonra yap lacak röleve ölçülerine 
göre boyut de i tirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya 
tescil i lemlerine esas al nan plând r. 

l) Hata S n r : Ölçü de erleri ile plân de erleri aras ndaki kabul edilebilir en büyük farkt r. 
m)Teknik Yönetmelik: 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planlar n yap lmas na ait 

yönetmelik. 
 
K NC  BÖLÜM 

Uygulama Esaslar  
Düzenleme Sahalar n n Tespiti Esaslar  
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Madde 5 - Belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde belediyeler, belediye encümeni karar  ile; 
d nda valilikler, il idare kurulu karar  ile; 5 y ll k imar programlar nda öncelik tan mak ve beldenin 
inki af ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsay , konut yap m na haz r bulunduracak ekilde 
düzenleme sahalar n  tespit etmek ve uygulamas n  yapmak mecburiyetindedir. 

Konut yap m na haz r arsa say s n n, bir önceki y l verilen in aat ruhsat ndan az olmamas na 
dikkat edilir. 

Belirlenen düzenleme sahas  bir müstakil imar adas ndan daha küçük olamaz. 
Ancak, imar adas n n büyük bir k sm n n imar mevzuat na uygun bir ekilde te ekkül 

etmi  olmas  nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmamas  ve di er k sm nda birkaç 
ta nmaz mal n tevhid ve ifraz yoluyla imar plân  ve imar mevzuat na uygun imar parsellerinin 
elde edilmesinin mümkün oldu u hallerde, adan n geri kalan kadastro parselleri müstakil bir 
imar düzenlemesine konu te kil edebilir. 

Düzenlemeye tâbi tutulmas  gerekti i halde mar Kanununun 18 inci maddesi hükmünün tatbiki 
mümkün olmayan hallerde, müstakil in aata elveri li olan kadastro parsellerine plâna göre in aat 
ruhsat  verilir. 

Düzenleme S n r n n Geçirilmesi 
Madde 6 - Düzenleme S n r ; 
a) skân sahas n n bitti i yerlerde iskân s n r ndan, 
b) skân sahas  içindeki yollarda yol ekseninden, 
c)Cami (ibadet yeri) ve karakol yerlerinin d  s n r ndan, ye il alan ve genel otopark 

alanlar n n düzenleme ortakl k pay  oran  ve uygulamaya al nan parsel s n r na göre uygun 
görülecek yerinden geçirilir. 

Ancak, imar planlar nda gösterilmi  düzenleme s n rlar  varsa bu durum dikkate al n r. 
Düzenleme s n r n n herhangi bir parseli iki veya daha fazla parçaya bölmesi halinde; s n r, bu 

parçalardan düzenleme sahas  d nda kalan ba ka bir imar adas na girmeyenleri varsa bunlar  da içine 
alacak ekilde geçirilir. Parsel büyük ise, ifraz yap larak ifraz s n r ndan geçirilir. 

Düzenleme Sahas na Al nacak Umumi Hizmet Alanlar n n Sa lanmas  
Madde 7 - Düzenleme sahas n n tespitinde; düzenleme ile iskâna aç lacak sahan n imar plân  ile 

getirmi  park, otopark, ye il saha ve umumi hizmet alanlar n n sa lanmas  için bu alanlar n, 
düzenlemeye giren parsellerden dengeli olarak al nacak düzenleme ortakl k pay  ile kar lanmas na 
dikkat edilir. 

Düzenleme S ras nda Korunacak Yap lar 
Madde 8 - mar veya kadastro parselleri üzerine in a edilmi  ve düzenleme s ras nda, plan ve 

mevzuata göre muhafazas nda mahzur bulunmayan bir yap  bir imar parseli içinde b rak labilir. 
Bu gibi yap lar n bulundu u parsellerin yol, meydan, otopark ve ye il saha gibi yerlere giren 

k s mlar  ile biti i inde düzgün imar parseli te kil etmek için bahçelerinden gerekli miktar ifraz 
edilerek düzenleme ortakl k pay  olarak al n r. Al nacak miktar düzenleme ortakl k pay ndan fazla 
ise kamula t rma ile al nabilir. 

Toplu in aatlarda mar Düzeni 
Madde 9 - Kooperatif evleri, siteler, toplu konut in aat  gibi birbirleri ile ilgili birden fazla 

binan n veya tesisin: 
a) fraza gerek kalmaks z n Kat Mülkiyeti Kanununa göre vaziyet plân na esas olmak üzere imar 

adalar na veya imar parsellerine ayr larak, 
b) Evvelce parsellere veya adalara ayr lm  alanlar n, amaçlar na uygun hale getirmek üzere, 

vaziyet planlar  dikkate al narak tevhit edilmek suretiyle, mar parselasyon planlar  yeniden yap l r 
veya de i tirilir. 

mar parsellerinin Olu turulmas  ve Da t m ndaki Esaslar 
Madde 10 - mar parsellerinin olu turulmas  ve da t m nda a a daki esaslar dikkate al n r. 
a) Düzenlemeyle olu acak imar parsellerinin mümkün mertebe ayn  yerdeki veya 

yak n ndaki eski parsellere tahsisi sa lan r. 
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b) Plan ve mevzuata göre korunmas  mümkün olan yap lar n tam ve hissesiz bir imar 
parseline intibak ettirilmesi sa lan r, 

c) Mal sahibine tahsis edilen miktar n bir imar parselinden küçük olmas  veya di er teknik ve 
hukuki nedenlerle müstakil imar parseli verilmemesi halinde, mar parselasyon plânlar  ve imar 
durumu belirlenmi  düzenleme alanlar nda yap lacak binalar n toplam in aat alan  veya ba ms z 
bölüm adetleri belirtilen imar adalar  veya parselleri, kat mülkiyetine esas olmak üzere 
hisselendirilebilir. 

Hisselendirme, imar ada ve parselin yüzölçümü payda kabul edilerek, hisse sahiplerine ait 
düzenleme ortakl k paylar  ç kar ld ktan sonra kalan yüzölçümü miktar  hisse kabul edilerek kat 
mülkiyeti uygulanmak üzere yap l r. 

Hisselendirme, ana yap  veya yap lar n toplam in aat alanlar  veya ba ms z bölüm adetleri ile 
orant l  olarak hesaplan r. 

Hisselendirilmi  parselin tapu kütü ündeki beyanlar hanesine " mar Kanununun 18 inci 
maddesindeki kat mülkiyeti esas  uygulanm t r " ibaresi yaz l r. 

Ana yap n n veya yap lar n in aat  ve kullan lmas  gibi hususlarda 634 say l  Kat Mülkiyeti 
Kanunu hükümleri uygulan r. 

Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yap n n özelli i itibariyle 
düzenleme ortakl k pay n n al nmad  hallerde, ilgilisinin muvafakat  ile düzenleme ortakl k 
pay  miktar  bedele dönü türülebilir. 

Düzenlemeye tabi tutulmas  gerekti i halde mar Kanununun 18 inci maddesi hükmünün tatbiki 
mümkün olmayan hallerde, müstakil in aata elveri li olan kadastro parsellerine plâna göre in aat 
ruhsat  verilirken de yukar daki hüküm uygulan r. 

Bu maddeye göre yap lacak bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz ekilleri 2942 say l  
Kamula t rma Kanunu hükümlerine tabidir. 

Bu bedel, düzenlemenin gerçekle tirilmesi için yap lacak kamula t rmalar d nda 
kullan lamaz. 

Düzenleme Ortakl k Pay  Oran na Ait Esaslar 
Madde 11 - Düzenleme ortakl k pay  oran : Bir düzenleme sahas nda tespit edilen 

düzenleme ortakl k pay  miktar n n, bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin 
yüzölçümü miktarlar na oran d r. 

Evvelce yap lan düzenlemeler dolay s yla düzenleme ortakl k pay  veya bu maksatla ba ka 
isimlerle bir pay al nm  olan arazi veya arsalar bu ortakl k pay  hesab na kat lmaz. 

Ancak, ta nmaz sahiplerinin talepleri üzerine, mülga 6785-1605 say l  mar Kanununun 
39 uncu maddesine göre daha önce ifraz edilerek tescil edilen parsellerden düzenlemeye dahil 
edilenlerin, ilk parselin ifraz nda al nan terk oran n  % 40’a tamamlayan fark düzenleme 
ortakl k pay  al nabilir. 

Kamu Tesisleri Arsalar na Tahsis 
Madde12 - Düzenleme sahas nda bulunan okul, hastane, Kre , belediye hizmet veya di er resmi 

tesis alan  gibi umumi tesislere ayr lan alanlar n parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanlar  
oran nda pay verilmek suretiyle hisselendirilir. 

Uygulama Masraf n n Tahsili 
Madde 13 - mar plan na ve be  y ll k imar uygulama program na dahil olmak art yla 

düzenleme sahalar , mal sahiplerinin arsa pay  oran  itibariyle ço unlu un talebi üzerine de tespit 
edilir. Bu takdirde, parselasyon masraflar  talepte bulunan mal sahipleri taraf ndan kar lan r. 

Hisseli Arazi ve Arsa Sat n n Yasaklanmas  
Madde 14 - Veraset yolu ile intikal eden, mar Kanunu hükümlerine göre üyuland r lan, 

Kat Mülkiyeti Kanunu uygulamas , tar m ve hayvanc l k, turizm, sanayi ve depolama amac  için 
yap lan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile sat lanlar hariç, imar plân  olmayan yerlerde her 
türlü yap la ma amac yla arsa ve parselleri hisselere ay racak özel parselasyon planlar , sat  
vaadi sözle meleri yap lamaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Haz rl k Çal malar  
fraz ve Tevhid lemleri 

Madde 15 - Arazi ve arsa düzenlemesi yap lm  imar adalar ndaki bir veya birkaç parselde, 
meskun alanlardaki kadastro parsellerinde, maliklerin müracaat  üzerine imar plan  ve mevzuat na 
uygun olmak art yla ifraz ve tevhit i lemleri yap labilir. 

Tapu Kay tlar n n ve Haritalar n n Elde Edilmesi 
Madde 16 - Düzenleme sahas na giren kadastro ve imar parsellerinin tapu sicil kay tlar ndaki 

ada ve parsel numaralar , yüzölçümleri, cinsleri, malikleri, hisse oranlar  ve mülkiyetten gayri ayni 
haklara ait bilgiler, mahalli tapu kadastro elemanlar  gözetiminde belediye veya valiliklerce 
görevlendirilen personel taraf ndan ç kart l r. Pafta örnekleri mahalli tapu kadastro te kilat ndan istenir. 

Haritalar n Revizyonu ve Müktesep Haklar n Tespiti 
Madde 17 - Düzenleme sahas na ait haritalar yap l rken veya revize edilirken Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlü üne bilgi verilir. Revize i leminde harita sabit tesisleri ihya edilir ve gere i kadar 
ço alt l r. Ölçü ve hesaplar  yap larak kanavas na ve haritas na i lenir. Haritada bulunmayan bütün 
yap  ve tesislerle parselasyon i lemi s ras nda dikkate al nmas  gereken di er unsurlar da ölçülerek 
haritaya tersim edilir. Haritada bulunup da, zeminde bulunmayan tesis ve yap lar haritadan iptal 
edilir. 

Korunmas  Gereken Yap lar 
Madde 18 - mar mevzuat na göre muhafazas  gereken yap lar n korunabilmesi amac yla, bunlar 

harita ve gerekli belgeler üzerinde belirtilir. 
Uygulama Haritalar n n Haz rlanmas  
Madde 19 - Boyut de i tirmeyen effaf veya yar  effaf altl kl  bütünlemesi yap lm  halihaz r 

haritalar veya yeni aç lacak paftalar üzerine düzenleme alan ndaki bütün detaylar -cephe hatalar , yol 
geni likleri ve korunmas  gereken yap lar - Teknik Yönetmelikte belirtilen harita çizim tekni ine 
uygun ekilde geçirilerek, düzenleme sahas na ait uygulama haritas  düzenlenir. 

mar Adalar n n Numaraland r lmas  
Madde 20 - Haz rlanan uygulama haritas ndaki imar adalar na, mahalli tapu ve kadastro 

te kilat nca verilen ada numaras ndan ba lanarak birbirini izleyen ada numaras  verilir. Ancak, daha 
önceden imar uygulamas  yap lm  ve imar ada numaralar  verilmi  mahallerde bu numaralar, son imar 
adas na verilen numaralardan ba lat l r. 

Numara verilen adalardan herhangi bir tescile tabi olmasa bile ayn  numara bir ba ka adaya 
verilemez. 

Ada numaralar , sadece say dan ibaret olup, harfli, romen rakaml  ve taksimli olamaz. Adalar n 
yerlerini ve numaralar n  gösteren bir ada anahtar  ve bir ada fihristi düzenlenir. 

Adalar n Araziye Aplikasyonu 
Madde 21 - Düzenleme alan na giren bütün adalar ve umumi hizmetlere ayr lan alanlar araziye 

aplike edilir. Aplikasyon, nirengi ve poligon noktalar na dayan larak ve uygulama haritas ndan al nan 
uygulama ölçülerini kapsayan uygulama Krokileri yard m  ile yap l r. 

Ada Kö elerinin Arazide Belirtilmesi 
Madde 22 - Aplikasyon sonucu yerleri belirtilen bütün ada k r k noktalar , 75 metreyi a an düz 

hatlarda her 50 metrede bir ve üst yüzü 15x15, alt yüzü 25x25 ve yüksekli i 50 cm. olan ve üst 
ortas nda 10 cm. uzunlu unda ve 1 cm çap nda demir çubuk yerle tirilmi  bulunan 400 dozlu beton 
bloklarla i aretlenir. 10 cm. lik demir çubu un tamam  beton içine gömülür. Sert zeminlerde sa lam 
röperlere ba lanabilecek yerlerde, beton yerine Teknik Yönetmelikte belirtilen di er i aretler 
kullan labilir. 

Yap  ve Tesislerin Korunmas  
Madde 23 - mar plân n n bütünlü üne ayk r  dü memek, yol geni liklerini de i tirmemek ve 

kom u parsellere herhangi bir zarar vermemek art  ile, plânda kesinlikle belirtilmemi , imar 
mevzuat na göre korunmas  mümkün görülen yap  ve tesislerin korunabilmesini sa lamak amac  ile, 
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aplikasyon s ras nda yeni te ekkül edecek hatlar az miktarda kayd r labilir. 
Yap  Adalar n n Kesin Boyutlar n n Tespiti 
Madde 24 -Ada aplikasyonu i leminden sonra, bütün ada k r k noktalar  ve cephe uzunluklar  

Teknik Yönetmelik esaslar na göre arazide yeniden ölçülür. Bu ölçüler (rölöve ölçüleri), gerekti inde 
ada k r k noktalar n n koordinatlar n n hesaplanmas n  sa layacak tarz ve nitelikte olmal d r. 

Hata S n r  
Madde 25 - Uzunluk ölçüleri gidi  -dönü  olarak yap l r. Ölçü hassasiyeti a a daki formüllerin 

verdi i hata s n r  içinde kalacakt r. 
Gidi -dönü , iki ölçü aras ndaki fark için ds= 0.008 s 
Dik ayak ve boylar  yard m yla hesaplanan uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk aras ndaki fark 

için ds=0,015¯s (s metre cinsinden ölçülen uzunlu u, ds hata s n r n  göstermektedir. 
Parselasyon Planlar n n Düzenlenmesi 
Madde 26 - Parselasyon plân , uygulama haritas na göre araziye uygulanan imar adalar n n 

rölöve ölçülerine dayan larak yap l r. Parselasyon plân paftalar , halihaz r haritalar n pafta 
anahtarlar na göre aç l r ve her türlü tersim ve mürekkepleme i lemi Teknik Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak yap l r. 

Bu plânlar 1/1000 veya daha büyük ölçeklerde haz rlan r ve o paftaya isabet eden bütün mevcut 
nirengi noktalar , kullan lan eski ve yeni tesis edilmi  poligon noktalar  koordinat de erlerine göre ve 
ayr ca kadastro durumu da usulüne uygun olarak kesik hatlarla tersim edilir. 

Kadastro haritas n n ölçe i parselasyon plân ölçe ine uygun ve kadastro paftas  da boyut 
de i tirmeyen cinsten ise, tersimat kopya usulü ile; ölçeklerin de i ik olmas  veya kadastro paftas n n 
boyut de i tiren bir ka da çizilmi  bulunmas  halinde, tersimat kadastro ölçü Krokilerindeki de erlere 
göre yap l r. 

Kadastro haritas  ölçe i, parselasyon plân  ölçe inden büyük ise, kadastro haritalar  hassas 
panto raf veya fotomekanik usullerle küçültülebilir. 

Küçük ölçekli kadastro haritalar ndan büyültülerek istifade edilemez. Bu durumda kadastro 
s n rlar , parselasyon plan na ve ölçü Krokilerine göre yeniden tersim edilir. 

Kadastro haritas  ile parselasyon plan  aras nda koordinat birli i yoksa, arazide gerekli ölçü 
yap larak kadastro koordinat  parselasyon plan  koordinat na dönü türülür. Parselasyon planlar na, 
varsa sokak ve cadde isim ve numaralar  veya meydan isimleri yaz l r. 

Düzenleme sahas na giren kadastro paftalar n n, koordine veya ölçü de erlerine göre, halihaz r 
haritalara aktar lmamas  halinde; 2859 say l  Tapu ve Kadastro Paftalar n  Yenileme Kanunu ile Tapu 
ve Kadastro Paftalar n  Yenileme Yönetmeli inin 22 - 27 inci maddelerine göre i lem yap l r. 

Parsel Alan nda Fark n Giderilmesi 
Madde 27 - Parselasyon plân na aktar lan bütün kadastro parsellerinin yüzölçümleri bulunarak, 

senet yüzölçümleri ile kar la t r l r. 
ki yüzölçüm aras ndaki fark, a a daki formülün verdi i farktan az ise tapu miktar  esas al n r; 

fazla fark bulunmas  halinde, mahalli tapu ve kadastro te kilat  ile i birli i yap larak parsel 
alan ndaki fark n giderilmesi sa lan r. 

df=0,00042 M F 
df= Hata s n r  (M2 cinsinden) 
M = Parselasyon plân  ölçe inin paydas  
F= Yüzölçümü (M2 cinsinden) dir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Düzenleme leri 
Kadastro Ay rma Çap  
Madde 28 - Bir k sm  düzenleme sahas nda kalan parseller için "Kadastro Ay rma Çap " 

düzenlenir. 
Çap üzerinde, parselin tapu senet yüzölçümü ile düzenleme sahas na giren ve girmeyen 

k s mlar n n yüzölçümü gösterilir. 
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Düzenleme s n r  içinde kalan k s m için parsel numaras  verilmeyip, imar plan  numaras  
belirtmekle yetinilir. Düzenleme s n r  d nda kalan k s m veya k s mlara, o kadastro adas n n son 
parsel numaras n  izleyen numaralar verilir. 

Parselin s n r d nda kalan parçalar  birden fazla ise, her bir parça için ayr  bir ay rma çap na 
gerek olmay p, bütün parçalar ayn  ay rma çap nda gösterilir. 

Düzenlenen kadastro ay rma çaplar , parselasyon plan yla beraber belediye encümenince 
onaylan r. 

Tapu Kay tlar na Belirtme Yap lmas  
Madde 29 - Düzenlemeye al nan ta nmaz mallar n ada ve parsel numaralar  ve belediye 

encümen karar  örne i bir yaz  ile birlikte mahalli tapu ve kadastro idaresine gönderilerek, kay tlar nda 
" mar Düzenlenmesine" al nd n n belirtilmesi istenir. 

Tapu sicil müdürlü ünce, düzenleme alan na tamamen veya k smen giren bütün 
parsellerin sicillerinde, bunlar n düzenlemeye tabi oldu una dair gerekli belirtme yap ld ktan 
sonra, ilgili idarece her türlü ifraz ve tevhitlerine izin verilmez. 

Umumi hizmete yönelik düzenlemeler öncelikle ve acilen sonuçland r l r. 
Düzenlemede Umumi Hizmetlere Ayr lacak Pay n Hesab  
Madde 30- Düzenleme alan na giren kadastro parselleri ile varsa imar parsellerinin yüzölçümleri 

toplam ndan, imar adalar n n imar parsellerine ayr lan k s mlar n n yüzölçümleri toplam  ç kar larak 
"umumi hizmetlere ayr lan miktar" bulunarak bir hesap cetveli düzenlenir. 

Ba lanan arazi parçalar n n bulunmas  veya kamula t r lmas  gereken miktar yerine belediye 
mülkiyetindeki parsellerin tahsisi halinde, kadastro parselleri ile varsa imar parsellerinin ilgili 
olanlar ndan bu miktarlar dü üldükten sonra bulunan toplam alan, umumi hizmetlere ayr lan miktar n 
hesaplanmas na esas olur. 

Düzenleme Ortakl k Pay  Oran  ve Kamula t r lacak Alan n Hesab  
Madde 31 - Düzenleme ortakl k pay  oran  ve kamula t r lacak alan tutar  u ekilde hesaplan r. 
Düzenleme ortakl k pay  oran , umumi hizmetlere ayr lan miktar n, düzenleme ortakl k pay  

al nacak parsellerin, düzenlemeye giren miktarlar  toplam na bölünmek suretiyle bulunur. 
Düzenlemeye giren miktar, bu parsellerin tapu senedi alan ndan düzenlemeye girmeyen ve ba lanan 
alanlar n ç kar lmas  ile bulunur. 

Bu oran % 40’tan fazla ç kt  takdirde; kamula t r lmas  gereken alan, umumi hizmetlere ayr lan 
alandan, düzenlemeye giren parsel alanlar  toplam n n %  40’ n n ç kar lmas  ile bulunan fark n 100 ile 
çarp l p 60'a bölünmesiyle bulunur. 

Düzenleme Ortakl k Pay ndan Fazla Ç kan Miktar n Sa lanmas  
Madde 32 - Düzenleme sahas nda umumi hizmetlere ayr lan miktar n düzenlemeye giren alan 

toplam n n % 40’ ndan daha fazla ç kmas  halinde, bu miktar n % 40’a dü ürülmesi için önce, varsa bu 
düzenleme sahas ndaki belediyeye ait arsalar, bu i e tahsis edilir. Bunlar yetmedi i takdirde, bu 
sahada, belediyeye devri mümkün hazine veya özel idare mülkiyetindeki parsellerden; meydan, yol, 
park, ye il saha, otopark, toplu ta m istasyon ve terminal gibi umumi hizmetlere rastlayan k s mlar n 
belediyeye devirleri sa land ktan sonra ayn  maksada tahsis edilirler. 

Bunlar da yetmedi i takdirde, a a daki s raya göre kamula t rma yap l r. 
a) Kadastro parsellerinin yüzölçümü en büyük olan ndan ba lamak üzere, müstakil imar 

parselleri verildikten sonra arta kalan miktarlar , 
b) Alanlar  en küçük bir imar parseli alan n n dörtte birinden daha küçük olan kadastro ve varsa 

imar parsellerinin en küçü ünden ba lanarak yeteri kadar , 
c) Tamam  yol, meydan, park, ye il saha, genel otopark, cami, karakol gibi umumi tesislere 

isabet eden kadastro ve varsa imar parsellerinin yeteri kadar  kamula t r l r. 
Düzenleme Ortakl k Pay  Oran  
Madde 33 - Düzenleme ortakl k paylar , düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalar n 

düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin % 40’ n  geçemez. 
Düzenleme ortakl k pay , düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalar n düzenlemeye giren 
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k s mlar n n yüzölçümleri ile orant l  olarak al n r. 
Düzenleme ortakl k pay  oran ile, düzenlemeye giren her bir kadastro parselinin veya evvelce bir 

pay al nmam  bir imar parseli varsa, bunlar n ba  veya düzenleme sebebiyle bulunacak yüzölçümü 
ile çarp l r esas yüzölçümünden ç kar lmak suretiyle maliklerin düzenlemeden sonra sahip olmas  
gereken parsel yüzölçümleri elde edilir. 

Özet Cetvelleri 
Madde 34 - Düzenleme sahas na giren beher parsele ait düzenleme ortakl k pay n n, varsa 

kamula t rma veya ba  miktar  ile imar parseli olarak tahsisi gereken miktar  göstermek üzere özet 
cetvelleri düzenlenir. 

mar Parsellerinin Te kili 
Madde 35 - mar adalar , imar plan  ve yönetmeli indeki yap  nizam  ile di er ilgili hükümler 

dikkate al nmak suretiyle önce geçici parsellere ayr l r. 
Düzenlenen imar adalar n n parsellere ayr lan k sm n n yüzölçümü ile her ada içerisine rastlayan 

kadastro ve varsa imar parsellerinin yeni yüzölçümleri toplam  kar la t r larak, kadastro ve varsa imar 
parselleri kar l  olarak hangi imar adas  içinde imar parselleri tahsis edilebilece i tespit edilir ve bu 
amaçla bir "Tahsis Cetveli" düzenlenir. 

mar adalar  içerisinde yerle tirilen parsel say s  ve her parselin yüzölçümü ile hangi kadastro ve 
varsa imar parselleri kar l k olarak verildi i, düzenlenecek "Ada Da tma Cetvelleri" üzerinde 
gösterilir. 

mar Adalar n n Parsellenmesi 
Madde 36 - mar adalar , imar plân  ve yönetmeli i hükümlerindeki artlara uygun olarak 

parsellere ayr l r. 
Alan belirlendikten sonra, parseli, hisseli durumda b rakmamak için s n rlar , plân ve 

yönetmeli ine ayk r  olmamak kayd yla az miktarda kayd r larak kesinle tirilir. 
Meskun sahalarda te kil edilecek parsele, birden fazla mevcut bina girmesini önlemek ve 

müstakil hale getirebilmek için, düzgün imar parseli te kil yerine, mevzuata uygun bina yap labilecek 
parsellerde kadastro parsel s n rlar , imar parseli s n r  olarak al nabilir. 

Parsel Numaras  Verilmesi 
Madde 37 - Düzenlenen imar parsellerine, her ada için birden ve kuzey bat dan ba lanarak, 

parsel numaras  verilir. 
Gerekti inde birden fazla binan n ve tesisin yap lmas n  sa lamak amac  ile bir imar adas  bir 

parsel olarak düzenlenebilir. 
Kadastro Yap lmayan Yerlerdeki Düzenleme leri 
Madde 38 - Kadastrosu yap lmayan yerlerde arazi ve arsa düzenleme i leri: 
a) Halihaz r haritan n yap m  veya revizyonunda, mülkiyet s n rlar  da beraber ölçülerek imar 

parselasyon plan na i lenir. Halihaz r haritalar kadastro haritas  teknik niteli ini ta r. 
b) Tapu kayd na dayal  mülkiyet s n rlar nda anla mazl k ve bu s n rlar n çevreledi i alan ile tapu 

kayd  aras nda yan lmas  s n r n  a an farklar yoksa, mal sahiplerinin kabulü halinde, mevcut s n rlar 
kadastro durumu gibi kabul edilerek tapu haritas  yap labilir ve bu haritalar imar uygulamas  için 
kullan l r. 

c) mar plân nda belirtilen ve umuma ayr lan yerlerin içinde kalan ta nmaz mallar n 
yüzölçümünün, tapu sicilinde (zab t defteri) yaz l  miktara kadar veya daha az ç kmas  halinde (miktar  
yaz l  olmayanlar dahil) s n rlarda anla mazl k yoksa, 2644 say l  Tapu Kanununun 31 ve 32 nci 
maddeleri gere ince, bu yere ait halihaz r haritalardan da yararlan larak ve mahalli kadastro 
müdürlüklerince öncelikle bu ta nmaz mallar tapu haritas na ba lanarak arazi ve varsa düzenlemesi 
yap labilir. 

Bu yer içindeki hazine, belediye ve di er kamu kurulu lar na ait ta nmaz mallar tapuda kay tl  
olsun veya olmas n, talep halinde, yukar daki esaslara göre tapu haritas na ba lanabilir. 

d) Mahkeme ilam  ile yap lan tesciller haritaya ba lanm  ise, bu haritalardan yararlan labilir. 
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Parselasyon Planlar n n Onay  
Madde 39 - Parselasyon plânlar , düzenleme i lerine ait belgelerle beraber belediye ve mücavir 

alan içinde belediye encümeni, d nda ise il idare kurulunun onay ndan sonra yürürlü e girer. Bu 
plânlar bir ay müddetle ilgili idarede as l r. Ayr ca, mutat vas talarla duyurulur. Bu sürenin sonunda 
plânlar kesinle ir. Kesinle en parselasyon plânlar n n tescili için, mahalli tapu ve kadastro te kilat na 
a a daki bilgi ve belgelerin gönderilmesi gerekir. 

a)Parselasyon plân n n onayland  ve ilan edilerek kesinle ti ini bildiren ve tapuya tescilini 
isteyen yaz . 

b) Parselasyonunun dayand  (ilgili idarece onayl ) ve halen yürürlükteki imar plân n n onay 
tarihi ve numaras  ile pafta numaras  veya numaralar , 

c) Parselasyon plân n n onayland na dair belediye encümeni veya il idare kurulu karar  örne i, 
d) Kadastro standartlar na göre düzenlenmi  parselasyon plân n n boyut de i tirmeyen effaf 

altl a çizilmi  asl  ile üç kopyas , 
e) Nirengi ve poligon koordinat de erleri, kanavalar , röper Krokileri, ölçü Krokileri, da t m ve 

yüzölçümü hesaplar  ile cetvellerden iki er onayl  örnek. 
Parselasyon Planlar n n Kontrolü 
Madde 40 - mar parselasyon plânlar  ve eklerinin kadastro tekni ine uygunlu u, bu konudaki 

yönetmelik ve izahnamelere göre mahalli kadastro müdürlüklerince kontrol edildikten sonra, mahalli 
tapu sicil müdürlüklerine gönderilir. 

Tapu Siciline Beyan ve Tescil 
Madde 41 - Tescil i lemi için tapu sicil müdürlüklerine gönderilen da t m cetvelleri, kadastro 

veya imar parsellerinin bulundu u tapu kütü ünün beyanlar hanesine kaydedilir ve sonra s rayla imar 
parsellerinin tescili yap l r. 

Hisse Hesab  
Madde 42 - Muhtelif parsellerden hisselendirme suretiyle te ekkül eden imar parselinin tescili 

yap l rken, hissenin umumi paydas nda ve çok 2400 rakam  esas al n r. Paydan n paya tam 
bölünemedi i durumlarda bölümden elde edilen rakamda, virgülden sonra gelen ilk üç basamak esas 
al n r. Bilahare yap lan hesaplamalarda ç kan fark hissedarlar aras nda hisseleri oran nda da t l r. 

mar Parselasyon Planlar n n Hukuki Geçerlili i 
Madde 43 - mar parselasyon plânlar , tescilden sonra Medeni Kanun ve Tapu Sicil Tüzü ünde 

belirtilen plân yerine geçer ve mülkiyete ili kin s n r gösterme i lemleri mahalli tapu ve kadastro 
te kilat nca bu plânlara göre yap l r. 

BE NC  BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 
Yürürlük Madde 44 - Bu Yönetmelik 3194 say l  mar Kanunu ile birlikte yürürlü e girer. 
Yürütme 
Madde 45 - Bu Yönetmeli i Bay nd rl k ve skân Bakan  yürütür. 
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PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K 
Plan Yap m na Ait Esaslara Dair Yönetmelik 
Bay nd rl k ve skan Bakanl ndan 
Yay mland  Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985   Yay mland  Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) 
 

B R NC  BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tan mlar 
Amaç 
Madde 1 - Bu Yönetmeli in amac : nsan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u 

ile toplum hayat n  yat ndan etkileyen fiziksel çevreyi sa l kl  bir yap ya kavu turmak, yat r mlar n n yer 
seçimlerini ve geli me e ilimlerini yönlendirmek ve topra n korunma, kullanma dengesini en rasyonel 
biçimde belirlemek üzere haz rlanacak her tür ve ölçekteki plan n ve bu planlar üzerinde yap lacak 
de i ikliklerin hangi esaslar dahilinde yap laca n  belirtmektedir. 

Kapsam 
Madde 2 - (De i ik f kra: 17/03/2001 - 24345 say l  R.G. Yön./3. md.) Bu Yönetmelik hükümleri 

her tür ve ölçekteki plan yap m na ili kin esaslar  kapsar. 
(Ek f kra: 02/09/1999 - 23804 say l  R.G. Yön/1. md.) Özel kanunlara göre belirlenen alanlarda 

Kanun ile farkl  hüküm getirilmemi  ise plan yap m na dair teknik kurallar konusunda bu Yönetmelik 
hükümleri geçerlidir. 

Tan mlar 
Madde 3 - Bu yönetmelikte ad  geçen terimler a a da tan mlanm t r. 
1) (De i ik bent: 02/09/1999 - 23804 say l  R.G. Yön/2. md.) Naz m mar Plan : Onayl  halihaz r 

haritalar üzerine varsa kadastral durumu i lenmi  olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlar na uygun 
olarak haz rlanan ve arazi parçalar n n; genel kullan  biçimlerini, ba l ca bölge tiplerini, bölgelerin 
gelecekteki nüfus yo unluklar n , gerekti inde yap  yo unlu unu, çe itli yerle me alanlar n n geli me 
yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ula m sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususlar  göstermek 
ve uygulama imar planlar n n haz rlanmas na esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, 
detayl  bir raporla aç klanan ve raporu ile bir bütün olan pland r. 

2) (De i ik bent: 02/09/1999 - 23804 say l  R.G. Yön/2. md.) Uygulama mar Plan : Onayl  
halihaz r haritalar üzerine varsa kadastral durumu i lenmi  olan ve naz m imar plan na uygun olarak 
haz rlanan ve çe itli bölgelerin yap  adalar n , bunlar n yo unluk ve düzenini, yollar  ve uygulama için 
gerekli imar uygulama programlar na esas olacak uygulama etaplar n  ve esaslar n  ve di er bilgileri 
ayr nt lar  ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan pland r. 

3) (De i ik bent: 17/03/2001 - 24345 say l  R.G. Yön./4. md.) Revizyon Plan : Her tür ve ölçekteki 
plan n ihtiyaca cevap vermedi i veya uygulamas n n mümkün olmad  veya sorun yaratt  durumlar ile 
üst ölçek plan kararlar na uygunlu un sa lanmas  amac yla plan n tamam n n veya plan ana kararlar n  
etkileyecek bir k sm n n yenilenmesi sonucu elde edilen pland r. 

4) (De i ik bent: 17/03/2001 - 24345 say l  R.G. Yön./4. md.) lave Plan: Yürürlükte bulunan 
plan n ihtiyaca cevap vermedi i durumlarda, mevcut plana biti ik ve mevcut plan n genel arazi kullan m 
kararlar  ile süreklilik, bütünlük ve uyum sa layacak biçimde haz rlanan pland r. 

5) (De i ik bent: 02/09/1999 - 23804 say l  R.G. Yön/2. md.) Mevzii mar Plan : Mevcut planlar n 
yerle mi  nüfusa yetersiz kalmas  veya yeni yerle im alanlar n n kullan ma aç lmas  gere inin ve 
s n rlar n n ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeli in plan yap m kurallar na uyulmak üzere 
yap m  mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan s n rlar  d nda, planla bütünle meyen 
konumdaki, sosyal ve teknik altyap  ihtiyaçlar n  kendi bünyesinde sa layan, raporuyla bir bütün olan 
imar plan d r. 

6) (De i ik bent: 17/03/2001 - 24345 say l  R.G. Yön./4. md.) Plan De i ikli i: Plan ana 
kararlar n , süreklili ini, bütünlü ünü, teknik ve sosyal donat  dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, 
nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yarar n n zorunlu k lmas  halinde yap lan plan 
düzenlemeleridir. 

7) Sosyal Alt Yap : Sa l kl  bir çevre meydana getirmek amac  ile yap lmas  gereken e itim, sa l k, 
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dini, kültürel ve idari yap lar ile park çocuk bahçeleri gibi ye il alanlara verilen genel isimdir. 
8) Aktif Ye il Alan: Park, çocuk bahçesi ve oyun alanlar  olarak ayr lan sahalard r. 
9) Teknik Alt Yap : Elektrik, havagaz , içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ula t rma, 

haberle me ve ar t m gibi servislerin temini için yap lan tesisler ile aç k veya kapal  otopark kullan lar na 
verilen genel isimdir. 

10) (De i ik bent: 17/03/2001 - 24345 say l  R.G. Yön./4. md.) Çevre Düzeni Plan : Konut, sanayi, 
tar m, turizm, ula m gibi sektörler ile kentsel - k rsal yap  ve geli me ile do al ve kültürel de erler 
aras nda koruma-kullanma dengesini sa layan ve arazi kullan m kararlar n  belirleyen yönetsel, mekansal 
ve i levsel bütünlük gösteren s n rlar içinde, varsa bölge plan  kararlar na uygun olarak yap lan, idareler 
aras  koordinasyon esaslar n  belirleyen, 1/25000, 1:50000, 1:100000, veya 1:200000 ölçekte haz rlanan, 
plan notlar  ve raporuyla bir bütün olan plan , 

11) (Ek bent: 17/03/2001 - 24345 say l  R.G. Yön./4. md.) mar Plan : Belde halk n n sosyal ve 
kültürel gereksinimlerini kar lamay , sa l kl  ve güvenli bir çevre olu turmay , ya am kalitesini art rmay  
hedefleyen ve bu amaçla beldenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine 
ili kin ara t rmalara ve verilere dayal  olarak haz rlanan, kentsel yerle me ve geli me e ilimlerini 
alternatif çözümler olu turmak suretiyle belirleyen, arazi kullan m , koruma, k s tlama kararlar , 
örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren pafta, rapor ve notlardan olu an belgedir. mar plan , naz m 
imar plan  ve uygulama imar plan  olmak üzere iki a amadan olu ur. 

12) (Ek bent: 17/03/2001 - 24345 say l  R.G. Yön./4. md.) Bakanl k: Bay nd rl k ve skan 
Bakanl d r. 

13) (Ek bent: 17/03/2001 - 24345 say l  R.G. Yön./4. md.) lgili idare: Belediye ve mücavir alan 
s n rlar  içinde belediye, d nda valiliktir. 

K NC  BÖLÜM : Plan Yap m na Dair Esaslar 
Madde 4 - Çevre düzeni plan  s n rlar , yönetsel, mekansal ve i levsel bütünlük arz eden bir veya 

birden fazla il s n rlar  bütününü veya bir k sm n  kapsayacak ekilde belirlenir. 
Planlar, ilgili kurum ve kurulu larla ve plan kapsam ndaki ilgili idarelerle i birli i sa lanarak 

Bakanl kça yap l r veya yapt r l r. Bakanl k, plan yap m i ini Bakanl kça belirlenen planlama s n r  
içerisinde kalan ilgili idarelere devredebilir. 

Kentsel geli me alan  ihtiyac n n büyük ehir belediye s n rlar  ve mücavir alan s n rlar  d nda 
kar lanma gere i halinde, kent bütününü, kentsel geli me alan n  ve bu alanlarla bütünlük gösteren 
alanlar  kapsayan çevre düzeni planlar , Bakanl n koordinasyonu alt nda, ilgili büyük ehir belediyesi ve 
valilikçe ortakla a yap l r. 

Çevre düzeni planlar  Bakanl kça onaylanarak yürürlü e girer. 
Onayl  planlar, plan kapsam nda bulunan ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kurulu lara gönderilir. 

Planlar, ilgili idarelerce bir ay süre ile ilan edilir. 
Ask  süresi içerisinde plan kararlar na gerçek ve tüzel ki iler ile kamu kurum ve kurulu lar  itiraz 

edebilirler. tirazlar, itiraza konu alanla ilgili belediye veya valili e yap l r. darenin görü ü ile valilikçe 
Bakanl a gönderilen itirazlar Bakanl kça, Yönetmelik hükümleri kapsam nda de erlendirilir ve 
sonuçland r l r. 

Çevre düzeni planlar nda yap lacak revizyon, ilave ve de i iklikler de ayn  usullere tabidir. 
Çevre düzeni planlar  alenidir. Bu aleniyeti sa lamak Bakanl n ve idarelerin görevidir. Bakanl k 

planlar n tamam n  veya bir k sm n  kopyalar veya kitapç klar halinde ço altarak tespit edilecek ücret 
kar l nda isteyenlere verir. 

Madde 5 - Çevre düzeni planlar , varsa bölge plan  esas al narak yap l r. Çevre düzeni planlar n n 
haz rlanmas  sürecinde, planlanacak alan ve yak n çevresindeki alanlarda a a da genel ba l klar halinde 
belirtilen konularda ilgili kurum ve kurulu lardan veriler elde edilir: 

a) Planlama alan n n konumu ile ilgili bilgiler, 
b) Yönetim yap s , idari bölünü , s n rlar, 
c) Fiziksel yap  ve mevcut arazi kullan m , 
d) Çevresel de erler ve koruma alanlar , 
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e) Afet verileri, afete maruz alanlar, yerle meler ve özellikleri, 
f) Planlama alan  ile ilgili demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi vb. bilgiler, 
g) Ula m ve enerji dahil teknik altyap , 
h) Sektörel yap , 
i) Askeri alanlar, 
j) Mülkiyet yap s , 
k) Yerle melerle ilgili yerel özellikler, 
l) Planlama alan n n özelli ine göre di er konular. 
Çevre düzeni plan  yap lacak alan ve yak n çevresinin bir bütünlük içinde ele al nmas  ve 

de erlendirilmesi için e ik analizi, yerinde yap lan incelemeler gibi fiziksel çal malarla birlikte, bilimsel 
tekniklere ve yöntemlere dayal , yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, 
sektörel ve teknolojik ara t rmalar yap l r, ilgili kurum ve kurulu lar n görü  ve önerileri al n r ve 
de erlendirilir. 

Çevre düzeni plan  kararlar , yap lan inceleme, ara t rma sonuçlar  ve görü ler de erlendirilerek 
olu turulur. Plan raporunda, yap lan tüm inceleme ve ara t rmalar, al nan görü  ve öneriler ve yap lan 
de erlendirmelerle birlikte, plan n gerçekle tirilmesini sa layacak uygulama araçlar , kurumsal yap  ve 
denetim konular na dair ilkeler de yer al r. 

Madde 6 - Çevre düzeni plan  s n rlar  içerisinde kalan alanlarda; 
Yerle ilebilirlik ilkesi ve ta ma kapasitesi göz önünde bulundurularak koruma kullanma dengesinin 

sa lanmas , 
Makro ölçekte nüfus da l m  ve yo unluk kararlar n n verilmesi, 
K s tl  do al kaynaklar n, artan yerle ik nüfusun ekonomik ve sosyal yap s n  güçlendirerek, 

gereksinimlerini kar layacak biçimde kullan lmas n n sa lanmas , 
Do al, tarihi, kültürel çevre de erlerinin korunmas , 
Tar m alanlar n n, sit alanlar n n, orman alanlar n n, özel çevre koruma alanlar n n, ekolojik aç dan 

korunmas  gerekli alanlar n, sulak alanlar n, uluslararas  sözle melere konu alanlar n, k y  alanlar n n ve 
benzeri alanlar n, ilgili mevzuat nda öngörülen kurallar çerçevesinde kullan m  ve korunmas , 

Yat r mlar n koordineli olarak kullan ma sunulmas , 
Planlama sürecinin analiz, ara t rma ve sentez a amalar nda, yönetmelikte belirlenen konularda 

yap lan çal malar n ve toplanan de i ik s n f ve türdeki verilerin planlama kararlar n n olu umunda etkin 
kullan m , 

Afete maruz bölge, yerle me ve alanlardaki afet risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin plan 
kararlar nda dikkate al nmas , 

Alt ölçekli planlamaya veri te kil edecek politikalar n olu turulmas , esast r. 
Madde 7 - Çevre düzeni plan  ilke, esas ve kararlar na ayk r  imar plan  yap lamaz. 
Çevre düzeni plan  s n rlar  içerisinde mevzi imar plan  yap lamaz. Çevre düzeni plan  ile yap la ma 

karar  al nm  alanlar için yap lacak imar planlar , mevzii imar plan  olarak de erlendirilmez. 
Çevre düzeni plan  ile yap la ma karar  getirilen alanlarda, kentsel ve k rsal yerle melerde imar 

planlar n n alan bütününde veya çevre düzeni plan nda belirlenen etaplara ve/veya çevre düzeni plan  ilke 
ve kararlar na uygun önceliklere göre yap lmas  esast r. 

Çevre düzeni plan nda, tar m alan , mera, maki-funda vb. kullan m karar  getirilmi  alanlarda konut, 
sanayi, turizm, enerji, vb. yap la ma amaçl  uygulama yap lamaz. 

Madde 8 - (De i ik madde: 02/09/1999 - 23804 say l  R.G. Yön/3. md.) 
Planlar n haz rlanmas  sürecinde, plan  düzenlenecek alan ve yak n çevresindeki alanlarda a a da 

genel ba l klar halinde belirtilen konular ile planlama alan n n özelli ine ve plan türüne göre di er 
konularda ilgili kurum ve kurulu lardan veriler elde edilir: 

1 - Planlama alan n n yeri 
2 - Yönetim yap s , idari bölünü , s n rlar 
3 - Fiziksel yap  
a) Jeolojik durum 
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b) Akarsular, ta k n alanlar  
c) klim 
d) Toprak kabiliyeti 
e) Tar m alanlar , tar msal arazi kullan m  
f) Sulama alanlar  
g) Bitki örtüsü 
h) Yeralt  ve yüzeysel su kaynaklar , havzalar  ve özellikleri 
4 - Maden kaynaklar  
5 - Çevresel kaynaklar ve koruma alanlar  
a) Korunmas  gerekli kültür ve tabiat varl klar  ve alanlar  
b) Sulak alanlar 
c) Özel çevre koruma alanlar  
d) Orman alanlar  
e) Ekolojik aç dan korunmas  gerekli alanlar 
f) Milli Parklar 
6 - Demografik yap  
7 - Sosyal yap  
8 - Ekonomik yap  
9 - Teknik altyap  
a) Ula m 
b) Enerji 
c) Çöp 
d) çme suyu 
e) Kanalizasyon 
10 - Arazi kullan m  
11 - Sektörel yap  
12 - Askeri alanlar 
13 - Mülkiyet yap s  
14 - Yerle me alanlar  ile ilgili özellikler 
Planlama alan  ve yak n çevresi ile alan n bölge veya kent bütünü içindeki konumunu belirlemek 

üzere e ik analizi, yerinde yap lan incelemeler gibi fiziksel çal malarla birlikte, bilimsel tekniklere ve 
yöntemlere dayal , yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve 
teknolojik ara t rmalar yap l r, ilgili kurum ve kurulu lar n görü  ve önerileri al n r. 

Plan kararlar , yap lan inceleme ve ara t rma sonuçlar  de erlendirilerek olu turulur. Plan 
raporunda, yap lan tüm inceleme ve ara t rmalar, al nan görü  ve öneriler ve yap lan de erlendirmelerle 
birlikte, plan n gerçekle tirilmesini sa layacak uygulama araçlar , kurumsal yap  ve denetim konular na 
dair ilkeler de yer al r. 

Madde 9 - Çevre düzeni planlar n n revizyon, ilave ve de i ikliklerinde; 
a) Yerel yönetimlerin yerle ik nüfuslar n n gereksinimlerinin kar lanmas na, 
b) Maddi hatalar n düzeltilmesine, 
c) Kamu yat r mlar na ve kamu yarar na, 
d) Mevzuat n gerektirdi i düzenlemelere, 
e) Gelece e yönelik proje ve programlar dair, yeterli, geçerli ve gerekçeli belirli teklif ve talepler, 
Bakanl kça incelenerek sonuçland r l r. 
Madde 10 - mar Kanununun 9 uncu maddesindeki esaslara göre Bay nd rl k ve skan Bakanl 'na 

verilen plan yapma, yapt rma, de i tirme ve re'sen onaylama yetkileri sakl  kalmak kayd  ile, imar 
planlar  ile ilgili idarece do rudan veya ihale suretiyle yapt rabilece i gibi ller Bankas  Genel 
Müdürlü ü'ne yetki verilmesi suretiyle de yapt r labilir. 

Madde 11 - mar plan n n ilgili idarece do rudan yap lmas  durumunda ilgili idarenin planlama 
grubunda veya sözle meli olarak istihdam edilenlerin o yarle menin imar planlar n n haz rlanmas nda 
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geçerli olan yeterlili i haiz olmas  artt r. 
lgili idare, planlama grubunda görev alacaklar  Bakanl a bildirmekle yükümlüdür. 

Madde 12 - mar planlar n n ihale suretiyle elde edilmesi durumunda; plan müellifinin, imar 
Planlar n n Yap m n  Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kurulu lar n n Yeterlik Yönetmeli i"nde o 
yerle me için belirlenen asgari yeterlilik bölgesine haiz olmas  artt r. Planlama yar malar  sonucunda 
yap lan ihaleler bu hükmün d ndad r. 

Madde 13 - mar plan  ihalelerinde iller Bankas  Genel Müdürlü ü'nce bu amaçla haz rlanan tip 
sözle me ve teknik artla ma esaslar na uyulur. 

Bu esaslar; sit, sanayi. turizm gibi a rl klar  nedeni ile özel ve tafsilatl  çal ma gerektiren 
durumlarda veya bölge artlar na uymak amac yla de i tirilmek suretiyle, özel sözle me ve teknik 
artla malar yap labilir. 

Madde 14 - mar planlar n n haz rlanmas nda, varsa bölge ve çevre düzeni ana kararlar na uyulur. 
Madde 15 - Uygulama imar planlar n n tamam  bir a amada yap labilece i gibi etaplar halinde de 

haz rlanabilir. Ancak bu durumda etap s n rlar n n varsa naz m planlar üzerinde gösterilmi  olmas  
gerekir. 

Uygulama imar planlar ndan. yap  adalar  içinde imar parselleri düzenlenir ve bu planlar imar 
planlar n n ayr lmaz parças d r. 

Madde 16 - (De i ik madde: 02/09/1999 - 23804 say l  R.G. Yön/1. md.) 
Haz rlanacak her ölçekteki imar planlar n n yap m ve de i ikliklerinde planlanan beldenin ve 

bölgenin artlar  ile gelecekteki gereksinimleri gözönünde tutularak sosyal ve teknik donat  alanlar nda 
EK-1 deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulur. 

Planlarda, özürlülerin kentsel kullan mlar, sosyal ve teknik altyap  alanlar na ula m n  ve 
kullan m n  sa lay c  ve kolayla t r c  tedbirlerin al nmas  amac yla özürlülere yönelik her türlü mevzuat 
ve Türk Standartlar  Enstitüsü standartlar  dikkate al n r. 

Madde 17 - Naz m planlar  üzeride gösterilen teknik ve sosyal alt yap  alanlar n n konum ile 
büyüklükleri toplam standartlar n alt na dü ülmemek art  ile uygulama planlar nda de i tirilebilir. 

Madde 18 - Her ölçüdeki planlar EK 2 de verilen lejant ve plan çizim normlar na göre haz rlan r 
Madde 19 - (De i ik madde: 13/01/2005 - 25699 S.R.G. Yön/1.mad) Üst Ölçekli plan  bulunmayan 

alanlarda ah slarca yapt r lan mevzi imar plan  çal malar nda, planlamas  yap lan alan n kendilerine ait 
oldu unu belgelemek amac  ile tapu senedi, mülkiyete dair kesinle mi  mahkeme karar  ve bu mahkeme 
karar na müsteniden di er makamlar taraf ndan verilmi  belge veya özel kanunlara göre tahsisi yap l p 
henüz tapu siciline kaydedilmemi  yerler için ilgili kamu kurulu lar nca verilmi  tahsis belgesi ibraz 
edilmesi mecburidir. 

Birden fazla maliki bulunan arazilerin mevzi imar plan  kapsam na al nmas  mecburiyetinin 
bulunmas  halinde, plan  yap lacak alana ait parsel sahiplerinin muvafakati ile arazilerinin planlanmas na 
izin verdiklerinin belgelenmesi artt r. 

Planlanan alan içinde maliklerine ula lamayan, malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan 
yerlerin mevcudiyeti halinde, bunlar n, ilgili idarece belgelendirilmesi ve planlanan alan n %20'sini 
a mamas  art  aran r. Ancak, bu gibi hallerde, Bakanl kça veya ilgili idarece yap lan veya yapt r lan ve 
onaylanan mevzi imar planlar nda muvafakat art  aranmaz. 

Her ölçekteki planlama çal malar nda, planlamaya al nan alan n niteli ine göre çe itli kanunlarla 
ve yönetmeliklerle getirilmi  sa l k koruma bantlar , güvenlik bölgesi ve yap  yakla ma mesafesi ve 
benzeri alanlar n, planlanan alan n içerisinde kalmas  ve mülkiyetin planlama alan n n tümü için birinci 
f krada belirtilen ekilde belgelendirilmesi mecburidir. 

Madde 20 - Belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde; belediye meclislerince aynen veya 
de i tirilerek onaylan p yürürlü e giren imar planlar  Belediye Ba kan nca mühürlenir ve imzalan r. 
Mühür ve imza süresindeki gecikmeler, imar plan n n tatbikat n  engelleyemez. 

Belediye Meclislerince uygun görülmeyen imar plan teklifleri gerekçeleri belirtmek suretiyle, 
Belediye Ba kanl nca 15 gün içinde ilgisine yaz  ile bildirilir. 

Belediye ve Mücavir alan s n rlar  d nda; il idare kurullar nca karar verilen imar planlar  Valilikçe 
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uygun görüldü ü takdirde onaylanarak yürürlü e girer. 
Valilikçe uygun görülmeyen imar plan  teklifleri gerçekleri belirtilmek suretiyle 15 gün içinde 

ilgisine yaz  ile bildirilir. 
Onaylanm  planlar; Onay tarihinden itibaren ilgili idarece herkesin görebilece i ekilde ilan 

yerlerinde as lmak ve nereden nas l görülebilece i mahalli haberle me araçlar  ile duyurulmak suretiyle 
30 gün süre ile ilan edilir. 30 günlük ilan süresi içinde planlara itiraz, ilgili idare nezdinde yap l r. 

Belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde kalan yerler; Belediye Ba kanl nca Belediye Meclisine 
gönderilen itirazlar ve planlar, Belediye meclisince 15 gün içinde incelenerek gerçekleri de belirtilmek 
suretiyle kesin karar ba lan r ve karar tarihinden itibaren 15 gün içinde Belediye Ba kanl nca ilgilisine 
yaz  ile bildirilir. 

Belediye ve mücavir alan s n rlar  d nda kalan yarlarda; Valili e yap lan itirazlar , Valilikçe 15 gün 
içinde incelenerek gerekçeleri de belirtilmek suretiyle kesin karar ba lan r ve bu tarihten itibaren 15 gün 
içinde Valilikçe ilgilisine yaz  ile bildirilir. 

Madde 21 - Uygulama veya revizyon imar plan  yap lan kentlerde, "3030 say l  Büyük ehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakk nda Kanun hükmünde Kararnamenin de i tirilerek kabulü hakk nda 
kanun Kapsam n d nda Kalan Belediyeler Tip mar Yönetmeli i"nin 6 nc  maddesi uyar nca gerekli 
görülen ilave yönetmelik maddeleri, imar plan  ile birlikte düzenlenerek onaylan r. 

Madde 22 - Onaylanan imar plan  ve eklerinden birer tak m onaylamaya esas olan karar ile birlikte 
Bay nd rl k ve skan Bakanl  ile ller Bankas  Genel Müdürlü üne muhafaza edilmek üzere gönderilir. 

Madde 23 - (De i ik madde: 02/09/1999 - 23804 say l  R.G. Yön/6. md.) 
Çevre düzeni plan , imar plan , revizyonu, ilavesi ve de i iklikleri ile mevzii imar plan  

yüklenicilerinin 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer say l  Resmi Gazetede yay mlanan mar Planlar n n 
Yap m n  Yüklenecek Müellif ve Müellif Kurulu lar n n Yeterlilik Yönetmeli inde belirlenen grupta 
yeterlilik belgesine sahip olmas  gerekir. 

Plan n ilgili idarelerce onaylanm  olmas , plan müelliflerinin sorumlulu unu ortadan kald rmaz. 
mar Kanunu ve mevzuat hükümlerine ayk r  planlar ve sorumlular  hakk nda 1580 say l  Belediye 

Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri ile 3152 say l  çi leri Bakanl 'n n Te kilat ve Görevleri 
Hakk nda Kanun hükümleri sakl d r. 

Madde 24 - Belediye Meclislerince veya Valiliklerce onaylanan her ölçekteki imar planlar ; 
büyüklükleri veya pafta adedi gözönüne al narak, kitap halinde veya pafta pafta ço altt r lmak suretiyle 
talep sahiplerine bedeli mukabilinde verilir. 

Bedel Belediye Encümenlerince veya Valiliklerce pafta ve sahife baz nda tespit edilir. 
Madde 25 - Nüfusu 10.000'in alt nda olan belediyelerin imar planlar  yürürlükte olup, 3194 Say l  

mar Kanununun 44 üncü maddesi gere i ç kar lan yönetmeliklerin hükümlerine tabidir. 
Madde 26 - (De i ik madde: 02/09/1999 - 23804 say l  R.G. Yön/7. md.) 
Çevre düzeni plan , plan revizyonu, ilaveleri ve de i iklikleri ile mevzii imar planlar  da bu 

Yönetmelikteki esaslara tabidir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: mar Plan  de i ikliklerinde Uyulmas  Gereken Esaslar 
Madde 27 - mar planlar nda bulunan sosyal ve teknik alt yap  alanlar n n kald r lmas  küçültülmesi 

veya yerinin de i tirilmesine dair plan de i iklikleri zorunluluk olmad kça yap lmaz Zorunlu hallerde 
böyle bir de i iklilik yap labilmesi için 

1 - mar plan ndaki durumu de i ecek olan sosyal ve teknik altyap  alan ndaki tesisi gerçekle ecek 
ilgili yat r mc  bakanl k ve kurulu lar n görü ü al nacakt r. 

2 - mar plan ndaki bir sosyal ve teknik alt yap  alan n alan n n kald r labilmesi ancak bu tesisin 
hizmet götürdü ü bölge içinde e de er yeni bir alan n ayr lmas  suretiyle yap labilir. 

3 - (De i ik bend: 08/07/2005-25869 S.R.G. Yön/1.mad) Onayl  imar planlar nda kentsel, sosyal ve 
teknik altyap  alan  olarak belirlenen kullan mlar d nda kalan alanlarda plan de i ikli i yolu ile yeni bir 
kentsel, sosyal ve teknik altyap  alan  ayr lmas  halinde, yat r mc  bakanl k ve kurulu lar n görü leri 
al nmak kayd yla, bu Yönetmeli e ekli EK-1a, EK-1b, EK-1c, EK-1d ve EK-1e i aretli tablolarda 
belirtilen asgari alan büyüklü ü art  aranmaz. 
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4 - (Ek bent: 02/09/1999 - 23804 say l  R.G. Yön/8. md. Mülga bend: 13/01/2005 - 25699 S.R.G. 
Yön/1.mad;Yeniden düzenlenen bend: 08/07/2005-25869 S.R.G. Yön/1.mad) Afetzede yerle im 
alanlar n n imar planlar nda yap lacak de i ikliklerde yeni bir kentsel, sosyal ve teknik altyap  alan  
ayr lmas  halinde, (2) numaral  bentteki artlar ve bu Yönetmeli e ekli EK-1a, EK-1b, EK-1c, EK-1d ve 
EK-1e i aretli tablolarda belirtilen asgari alan büyüklükleri art  aranmaz. 

Madde 28 - mar plan nda verilmi  olan in aat emsalinin, adedinin, ifraz artlar n n de i tirilmesi 
sonucun nüfus yo unlu unun artt r lmas na dair imar plan  de i ikliklerinde 

1) (De i ik bent: 02/09/1999 - 23804 say l  R.G. Yön/9. md.) Artan nüfusun ihtiyac  olan sosyal ve 
teknik altyap  alanlar  EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan de i ikli ine konu alana hizmet 
vermek üzere ayr l r ve/veya art r l r. 

2) Kat dedi artt r lmas n n istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde a a daki 
formüle göre bulunacak bir yoldaki kar l kl  bina cepheleri aras ndaki asgari uzakl k, sa lanacakt r. 

K=[(H1 + H2)/2]+7 m. 
Yukar daki formülde: 
K= Kar l kl  bina cepheleri aras ndaki mesafe (m) 
H1= Yolun di er cephesinde önerilecek yap n n irtifa  
H2= Yolun di er cephesinde önerilecek yap n n irtifa d r. 
Madde 29 - mar plan nda gösterilen yollar n geni letme, daraltma ve güzergah na ait imar plan  

de i ikliklerinde 
1) Devaml  olan bir yol belli bir kesimde daralt lamaz. 
2) Yollar n kayd r lmas nda, mülkiyet ve yap la ma durumu esas al n r. 
3) mar planlar ndaki geli me alanlar nda (7.00)m. den dar yaya, (1.00) m.den dar trafik yolu 

aç lamaz, meskun alanlarda mülkiyet ve yap la ma durumlar n n elverdi i ölçüde yukar daki standartlara 
uyulur. 

4) mar plan  de i ikli i ile ç kmaz sokak ihdas edilemez. 
5) mar plan  içinde kalan karayolu, kent içi geçi inin de i tirilmesi durumunda, Karayollar  Genel 

Müdürlü ü'nden al nacak görü e uyulur. 
Madde 30 - mar planlar nda sosyal ve teknik alt yap  kullan mlar ndan ba ka herhangi bir amaca 

ayr lm  olan bir alan n kullan l n n de i tirilmesi durumunda: 
1) Naz m plan ana kararlar n n bozucu fonksiyonel de i iklikler plan de i ikli i yolu ile yap lamaz. 
2) Yeni belirtilen kullan n ihtiyac  olan sosyal ve teknik alt yap  alanlar  Ek 1'deki tabloda 

belirtilen standartlara ve nüfus art  aranmaks z n otopark yönetmeli i hükümlerine uygun olarak birlikte 
düzenlenir. 

3) Yerle menin geli me yönü, büyüklü ü ve arazi kullan mlar n n fonksiyonel da l m  ve genel 
yo unluklar  gibi naz m plan ana kararlar n n de i tirilmesi ancak imar plan n n yeniden yap lmas  için 
mümkün olabilir. 

Madde 31 - mar plan  de i ikliklerinin onaylama, ask , onaya itiraz, itirazlar n de erlendirilmesi 
ve da t m  konular nda 14 ve 16 nc  maddelerdeki esaslara uyulur. 

Madde 32 - Bay nd rl k ve skan Bakanl na gönderilecek imar plan  de i iklik paftalar nda; 
yerle me ad , pafta numaras , kuzey i areti, koordinat de erleri, ölçe i, k y  ile ilgili ise k y  kenar çizgisi 
i lenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yürürlük ve Yürütme 
Geçici Madde 1 - (De i ik madde: 29/09/2000 - S. R.G. Yön./1 md.) 
Elektrik enerjisi s k nt s n n bulundu u aciliyet arz eden durumlarda, s k nt n n umumi hayata 

müessir etkilerinin giderilmesine yönelik olmak ko uluyla, elektrik üretim ve iletimiyle görevli kamu 
kurum ve kurulu lar  taraf ndan, mülkiyeti özel sektöre ait mobil ve yüzer elektrik santrallerinden geçici 
ekilde elektrik al nmas na ihtiyaç duyuldu u ve bu husus Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 'nca 

belgelendi i takdirde, bu santrallerin konumlanaca  alanlara ait imar planlar  haz rlanarak onay için 
Bay nd rl k ve skan Bakanl 'na sunulur. Bakanl k taraf ndan uygun görülen imar planlar  15 gün içinde 
onaylan r. Tesislerin mimari, statik ve tesisat avan projelerine göre in aat ruhsatlar  15 gün içinde ilgili 
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idare taraf ndan verilir. 
Madde 33 - Bu Yönetmelik 3194 Say l  mar Kanunun ile birlikte yürürlü e girer 
Madde 34 - Bu Yönetmelik Hükümlerini Bay nd rl k ve skan Bakan  yürütür. 
 

EK- 1(De i ik:02/09/1999-RG:23804 / 10. md.)     
 
Kentsel, Sosyal ve Teknik Alt Yap  (1)  
Nüfus      0-15.000  15.000-45.000  45.000-100.000  100.000-+  
Kre + anaokulu           1 m2/ ki i  1 m2/ ki i  1 m2/ ki i  1 m2/ ki i  
lkö retim (2)                 4 m2/ ki i  4 m2/ ki i  4.5 m2/ ki i  4.5 m2/ ki i  

Ortaö retim (2)               3 m2/ ki i  3 m2/ ki i  3 m2/ ki i  3 m2/ ki i  
Aktif Ye il Alan (3)        10 m2/ ki i  10 m2/ ki i  10 m2/ ki i  10 m2/ ki i  
Sa l k Tesisi Al. (2)        2 m2/ ki i  2 m2/ ki i  3 m2/ ki i  4 m2/ ki i  
Kültürel Tesis 
Alanlar          

0.5 m2/ ki i  1 m2/ ki i  2 m2/ ki i  2.5 m2/ ki i  

Sosyal Tesis Al. (4)         0.5 m2/ ki i  0.5 m2/ ki i  1 m2/ ki i  1.5 m2/ ki i  
Halk E itim Merkezi      0.4 m2/ ki i  0.4 m2/ ki i  0.4 m2/ ki i  0.4 m2/ ki i  
Dini Tesis Alanlar           0.5 m2/ ki i  0.5 m2/ ki i  0.5 m2/ ki i  0.5 m2/ ki i  
dari Tesis Alanlar          

  
3 m2/ ki i  3.5 m2/ ki i  4 m2/ ki i  5 m2/ ki i  

Teknik Alt Yap  (yol ve 
otopark hariç)          

1 m2/ ki i  2 m2/ ki i  3 m2/ ki i  4 m2/ki i    

 (1) Alan hesab nda, planlamaya esas olan projeksiyon nüfusu dikkate al nacakt r.  
(2)Özel sa l k ve özel e itim tesisi alanlar , (EK-1a) ve (EK-1c) de belirtilen alan büyüklüklerinin 
alt na dü ülmemek kayd yla imar plan  karar yla ayr labilir.  
(3)Belediye ve mücavir alan s n rlar  d nda yap lacak olan planlamalarda aktif ye il alan miktar , ki i 
ba na 14 m2 al nmak suretiyle birlenecektir. Bu tablodaki di er kullan lar ise gerek duyulmas  
halinde kullan lacakt r.  
(4)Sosyal tesis alanlar ; huzurevi, rehabilitasyon merkezi, güçsüzler evi, yeti tirme yurdu gibi alanlar  
kapsamaktad r.  

 EK - 1a (De i ik:02/09/1999-RG:23804 / 10. md.)    
E itim Tesisleri          Alan Büyüklü ü (m2)
Anaokulu  3 000 - 5 000  
lkö retim okulu          8 000 - 15 000  

Lise, Anadolu Lisesi, Ticaret Lisesi,K z Meslek Lisesi, mam Hatip Lisesi 
  

10 000 - 15 000  

Endüstri Meslek Lisesi, Çok Programl  Lise (1)          20 000 - 30 000  
Pratik sanat okulu          3 000 - 5 000  
Fen Lisesi, Anadolu Ö retmen Lisesi,Otelcilik Meslek Lisesi, Güzel 
Sanatlar Lisesi      

20 000 -30 000  

Halk E itim Merkezi          4 000 - 8 000  
 (1) Bu okullar n varsa atölyeleri ve uygulama birimleri için ilave alan ayr l r. 
EK - 1b (De i ik:02/09/1999-RG:23804 / 10. md.)   
Sosyal ve Kültürel Tesisler  Asgari Alan Büyüklü ü. (m2) 
Kütüphane        
- Küçük ilçe tipi           1 250  
- Büyük ilçe tipi           2 000  
- l tipi (300 ki i)           1 050  
- l tipi (400 ki i)           1 070  
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Yurt (200 yatak)           2 500  
Kre      2 000  
Huzurevi  7 500  
Yeti tirme yurdu           10 000  
Rehabilitasyon  5 000  
Güçsüzler evi           10 000  
    EK - 1c  (De i ik:02/09/1999-RG:23804 / 10. md.)    
Sa l k Tesisleri   Asgari Alan Büyüklü ü (m2)  
Köy tipi sa l k oca            2 240  
lçe tipi sa l k oca            2 300  
lçe tipi sa l k ev           1 050  

Sa l k merkezi (15 yatak)           2 300  
H fz s hha enstitüsü           3 200  
Halk sa l  laboratuvar            1 000  
Dispanser- semt poliklini i           5 000  
Ana çocuk sa l  ve aile planlamas  
merkez           

1 050 

A z ve di  sa l  merkezi (1)          
Acil yard m ve kurtarma istasyonu (1)          
Do um ve çocuk bak m evleri (75-250 yatak) (1)          
Devlet hastaneleri (25- 700 yatak) (1)          
htisas hastaneleri (1)          

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaneleri (1)          
(1) Yatak ba na (130) m2 alan ayr lacakt r.  
EK - 1d 
(De i ik:02/09/1999-RG:23804 / 10. md.)   
Resmi Tesisler 
Hükümet kona  
lçelerde yap lacak yeni tip hükümet konaklar  için en az a a da belirtilen büyüklükte alan 

ayr lacakt r. 
a- 100 m x 75 m. 
b- 80 m x 70 m. 
c- 75 m x 75m. 
Cezaevleri         Asgari Alan Büyüklü ü (m2)         Azami meyil (%) 
500 ki ilik                          7 000                                          5 
150 ki ilik                          9 200                                          5 
K1 tipi cezaevi                   1 500                                          5 
K2 tipi cezaevi                      400                                          5 
E tipi cezaevi                    14 000                                         5 
EK - 1e 
(De i ik:02/09/1999-RG: 23804 / 10. md.)    

 Camiler   Asgari Alan Büyüklü ü (m2)  
Küçük cami           2 500  
Orta cami (semt cami)        5 000  
Büyük merkez cam           10 000  

Dini yap lar içerisinde yer alan tüm yap lanmalar tabloda belirlenmi  olan asgari alan kapsam nda 
de erlendirilecektir. 
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GENELGE NO TAR H  KONU 

1997/12 03/10/97 Hisseli Sat lar Hk. 

lgi:  a) 7/Kas m/1985 gün; 1477 say l  genelge. 
b) 4/Temmuz/1989 gün, 1500 say l  genelge. 
c) Bay nd rl k ve skan Bakanl n n (Teknik Ara t rma ve Uygulama Genel Müdürlü ü) 

 5/Kas m/1991 gün; 1.07-032492006/20971 say l  yaz s . 
d) Bay nd rl k ve skan Bakanl n n (Teknik Ara t rma ve Uygulama Genel Müdürlü ü) 

 5/Kas m/1992 gün, B.09.0.TAU.0.15.00.07/22099 say l  yaz s . 
e) Bay nd rl k ve skan Bakanl n n (Teknik Ara t rma ve Uygulama Genel Müdürlü ü) 
17/Eylül/1997 gün, B.09.0.TAU.0.15.00.00 / 12834 say l  yaz s . 

3194 say l  mar Kanununun 18 inci maddesinin son f kras  ve 42 nci maddesi ile, imar plan  
olmayan yerlerde her türlü yap la ma amac yla arsa ve parselleri hisselere ay racak özel parselasyon 
planlar na dayal  hisseli sat lara k s tlamalar getirilmi  ve istisnalar d nda özel parselasyon ile belirli 
bir yer satan ve alana para cezas  uygulamas  öngörülmü  olup; uygulaman n ne ekilde 
yönlendirilece i ilgi (a,b) genelgeler ile duyurulmu tur. 

(Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen para cezalar  3506 say l  Kanun ile de i ik 765 say l  
Kanunun Ek 1 inci maddesinin b/7 bendi ile üç kat art r lm  daha sonra 3591 say l  Kanunla 765 say l  
Kanunun Ek 2 nci maddesinin birinci f kras nda yer alan ve memur maa  katsay s na ba l  olarak 
birim say s n n bulunmas na esas te kil eden "30" rakam  "75" olarak de i tirilmi  olup, buna göre, 
3194 say l  Kanunun 42 nci maddesi kapsam nda uygulanacak para cezalar  1997 y l  için en az 
64.500.000 TL. en çok 3.225.000.000 TL. olmaktad r.) 

stisnalar aras nda say lan "Veraset yolu ile intikal eden, imar uyuland rmas ndan do an, 
kat irtifak  veya kat mülkiyetine yönelik hisselendirmeler ile cebri icra yoluyla sat , mahkeme 
ilamlar na dayan larak ilam gere i hisse verme, daha evvel sat lm  hisselerin bölünmeden aynen 
devri" talepleri tapu sicil müdürlüklerince do rudan kar lanmaktad r. 

Ancak, Kanunda, istisnalar kapasam nda kalan "Tar m, Hayvanc l k, Turizm, Sanayi, 
Depolama" amaçlar yla yap lan hisseli sat larda hangi ölçü ve miktarlar n esas al naca na yönelik, 
genel veya bölgesel bir k stas getirilmedi inden ve hisseli sat n bu amaçlara uygunlu unun 
belirlenmesi uzmanl k gerektirdi inden, parsel konumunun ve yüzölçümünün istisna kapsam ndaki 
amac n gerçekle tirilmesine yeterli olup olmad n n tespitinde te kilat m z birimlerince güçlük 
çekilmekte ve uygulamada ciddi s k nt lar ya anmaktad r. 

Esasen, "Tar m, Hayvanc l k, Turizm, Sanayi, Depolama" amac yla yap lmak istenen hisseli 
sat larda, parsel yüzölçümünün ve konumunun, bölgesel özellikler de dikkate al narak amac n 
gerçekle tirilmesine uygun olup olmad n n tespiti, konu ile ilgili kurulu un yetki ve 
sorumlulu unda bulunmal d r. 

Öte yandan, Bay nd rl k ve skan Bakanl ndan al nan ilgi (c ve d) yaz larda; ilgi (b) 
genelgemizde yer alan 5000 m2 veya benzeri bir rakam n hisseli sat larda kesin bir ölçü olarak 
al nmayaca  belli bir yüzölçümünün minimum baz olarak al nmas n n kanunun amac na ayk r  
oldu u, 

Tar m, hayvanc l k, turizm, sanayi ve depolamaya yönelik hisselendirmelerin mümkün oldu u, 
bunun için de, hisselendirme ya da sat  vaadi sözle mesi yap lmak istenen yerde söz konusu 
i lemlerden sonra tar m, hayvanc l k, turizm, sanayi veya depolamaya yönelik bir faaliyetin 
gerçekle tirilece inin kan tlanmas n n gerekti i, 

Ayr ca, hisselendirmeler konusunda ilgili bölge kamu kurulu lar ndan görü  al nmas n n 
gerekti i, 

Bildirilmi tir. 
Bu itibarla, Bay nd rl k ve skan Bakanl  ile yap lan görü meler sonucunda var lan mutakabat 
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ve konu hakk nda al nan ilgi (e) yaz ya göre; 
"Tar m, Hayvanc l k, Turizm, Sanayi, Depolama" amac yla yap lmak istenen hisseli sat  

(veya sat  vaadi sözle melerinin erhi) taleplerinin, öncelikle, talep konusu ta nmaz malla ilgili tapu 
sicil bilgileri ile ne kadar hissenin kaç ki iye ve hangi amaçla sat n n talep edildi inin belirtilerek 
konunun, ta nmaz n bulundu u mahal nazara al nmak suretiyle; 

Belediye ve mücavir alan s n rlar  içindeki ta nmaz mallarda ilgili belediyeye, 
Belediye ve mücavir alan s n rlar  d ndaki ta nmaz mallarda ilgili valili e (Bay nd rl k ve 

skan Müdürlü ü), 
ntikal ettirilerek, 

Hisseli sat a (veya sat  vaadi sözle mesinin erhine) konu ta nmaz mal n, imar plan  
(Naz m mar Plan , Uygulama mar Plan ) veya Bölge Plan  ya da Çevre Düzeni Plan  
kapsam nda kal p kalmad , 

Plan kapsam nda kalmakta ise hangi amaca tahsis edildi i, 
Parsel üzerinde yap  var ise, bu yap n n 2981/3290 say l  Yasa kapsam nda kal p kalmad , 
Talep edilen i lemin yap lmas nda sak nca bulunup bulunmad , 
Hususlar n n soru konusu edilmesi sonucunda al nacak cevabi yaz ya göre; 
A- "Tar m" ve "Hayvanc l k" Amaçl  Hisseli Sat larda: 
1- Hisseli sat a konu edilen ta nmaz mal n, bölge plan nda veya çevre düzeni plan nda bu 

amaca (tar m veya hayvanc l k) tahsisli oldu unun ve istisna kapsam nda yap lacak hisseli sat  
i leminde sak nca bulunmad n n bildirilmesi ayr ca, ilgililerince de, sat n istisna 
kapsam ndaki tar m ve hayvanc l k amac na yönelik oldu unun kabul edilmesi halinde: 

2- Hisseli sat a konu edilen ta nmaz mal, plan kapsam nda kalm yor ise, konunun bölge 
kamu kurulu una (il tar m müdürlü ü veya ilçe tar m müdürlü ü) intikal ettirilmesi sonucunda, 
ad  geçen kurumca düzenlenecek raporda, hisseli sat a konu ta nmaz n vas flar  nazara 
al narak, hisseli sat  amac n n 3194 say l  mar Kanununun 18 inci maddesinin son bendinde 
yer alan istisnalardan, tar m veya hayvanc l k, amac n n gerçekle tirilmesine yeterli oldu unun 
ve istisna kapsam nda yap lacak hisseli sat  i leminde sak nca bulunmad n n bildirilmesi 
ayr ca, ilgililerince de hisseli sat n, tar m ve hayvanc l k amac na yönelik oldu unun beyan ve 
kabul edilmesi halinde: 

Hisseli sat n hangi istisna kapsam nda yap ld  tapu senedinde belirtilmek suretiyle 
talebin kar lanmas , 

B- "Turizm", "Sanayi" ve "Depolama" Amaçl  Hisseli Sat larda: 
Hisseli sat a konu edilen ta nmaz mal n, bölge plan nda veya çevre düzeni plan nda bu 

amaca (turizm, sanayi veya depolama) tahsisli oldu unun veya bu amaç do rultusunda mevzii 
imar plan n n yap ld n n, ayr ca, istisna kapsam nda yap lacak hisseli sat  i leminde sak nca 
bulunmad n n bildirilmesi ve ilgililerince de sat n bu amaca yönelik oldu unun beyan ve 
kabul edilmesi halinde, i lemin hangi istisna kapsam nda yap ld  tapu senedinde belirtilmek 
suretiyle talebin kar lanmas , 

Aksi halde, talebin reddi, 
Gerekmektedir. 
Öte yandan, ta nmaz mallar üzerindeki yap n n devrine yönelik hisseli sat  (veya sat  vaadi 

erhi) taleplerinde, valilik veya belediyelerce parsel üzerindeki yap n n 2981/3290 say l  yasa 
kapsam nda kald n n ve yap lacak hisseli sat  i leminde bir sak nca bulunmad n n 
bildirilmesi halinde, resmi senette, hisse sat n n, yap n n devrine yönelik oldu u belirtilmek 
suretiyle talebin kar lanmas , aksi halde reddi, 

Ayr ca, imar uygulamas  sonucunda olu an ve tapuda tescilli bulunan imar parsellerine 
yönelik hisseli sat  taleplerinin do rudan kar lanmas , 

Bunlar n d nda, imar planlar  (Naz m imar plan , uygulama imar plan ) kapsam nda 
kalan ta nmaz mallara yönelik gelecek taleplerin, valilik (Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü) 
veya belediyeden al nacak görü  do rultusunda yönlendirilmesi, 
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Gerekir. 
Di er taraftan, M.K.un 623 ve 624 üncü maddeleri gere ince, mü terek mülkiyet halinde 

tasarruf edilen ta nmaz malda, ifrazen taksim yap lmad kça, zeminde hisse ayr m  yapmak 
suretiyle müstakil yer kullan m  mümkün olmad  gibi, bir kimsenin ayn  ta nmaz malda yeni 
bir hisse iktisap etmesi halinde de, bu hisseleri ayr  ayr  kullanma olana  yoktur. Buna göre; 
ki ilerin bir ta nmaz malda mevcut hissesi ile yeni iktisap edecekleri hisselerin veya ayn  anda birden 
fazla ki iden devralacaklar  hisselerin re'sen birle tirilerek tapu sicillinin düzenli tutulmas na özen 
gösterilecektir. 

lgi (a ve b) de yer alan 1477 say l  genelge eki yönergenin "Hisseli Arsa ve Arazi Sat n n 
K s tlanmas " bölümü ile 1500 say l  genelgenin tamam  yürürlükten kald r lm t r. 

Bilgi edinilmesini, hisseli sat larla ilgili taleplerin genelge do rultusunda kar lan p 
kar lanmad n n Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince titizlikle incelenerek, ayk r  hareket 
edenler hakk nda gerekli yasal i lemin yap lmas n  ve Merkezle gereksiz yaz ma yap lmamas n  
önemle rica ederim. 

I lay SAYGIN 
          Devlet Bakan  

 
 
 
 

TOPRAK KORUMA VE ARAZ  KULLANIMI KANUNU 
 
Kanun Numaras  : 5403                  Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 
Resmi Gazete Tarihi : 19/07/2005    Resmi Gazete Say s  : 25880 
 
B R NC  BÖLÜM: 
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 

AMAÇ 
Madde 1- Bu Kanunun amac ; topra n do al veya yapay yollarla kayb n  ve niteliklerini 

yitirmesini engelleyerek korunmas n , geli tirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalk nma 
ilkesine uygun olarak, plânl  arazi kullan m n  sa layacak usûl ve esaslar  belirlemektir.  

 
KAPSAM 
Madde 2 - Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklar n n bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, 

s n fland r lmas , arazi kullan m plânlar n n haz rlanmas , koruma ve geli tirme sürecinde toplumsal, 
ekonomik ve çevresel boyutlar n n kat l mc  yöntemlerle de erlendirilmesi, amaç d  ve yanl  
kullan mlar n önlenmesi, korumay  sa layacak yöntemlerin olu turulmas na ili kin sorumluluk, görev 
ve yetkilerin tan mlanmas  ile ilgili usûl ve esaslar  kapsar. 

 
TANIMLAR 
Madde 3 - Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanl k: Tar m ve Köyi leri Bakanl n ,  
b) Kurul: Toprak Koruma Kurulunu, 
c) Toprak: Mineral ve organik maddelerin parçalanarak ayr mas  sonucu olu an, yeryüzünü 

ince bir tabaka halinde kaplayan, canl  ve do al kayna ,  
ç) Arazi: Toprak, iklim, topografya, ana materyal, hidroloji ve canl lar n de i ik oranda etkisi 

alt nda bulunan yeryüzü parças n , 
d) Tar m arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tar msal üretim için uygun olup, 
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hâlihaz rda tar msal üretim yap lan veya yap lmaya uygun olan veya imar, ihya, slah edilerek tar msal 
üretim yap lmaya uygun hale dönü türülebilen arazileri, 

e) Mutlak tar m arazisi: Bitkisel üretimde; topra n fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamas nda ürün al nabilmesi için s n rlay c  olmayan, topografik 
s n rlamalar  yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hâlihaz r tar msal 
üretimde kullan lan veya bu amaçla kullan ma elveri li olan arazileri, 

f) Özel ürün arazisi: Mutlak tar m arazileri d nda kalan, toprak ve topografik s n rlamalar  
nedeniyle yöreye adapte olmu  bitki türlerinin tamam n n tar m n n yap lamad  ancak özel bitkisel 
ürünlerin yeti tiricili i ile su ürünleri yeti tiricili inin ve avc l n n yap labildi i, ülkesel, bölgesel 
veya yerel önemi bulunan arazileri,  

g) Dikili tar m arazisi: Mutlak ve özel ürün arazileri d nda kalan ve üzerinde yöre ekolojisine 
uygun çok y ll k a aç, a açç k ve çal  formundaki bitkilerin tar m  yap lan, ülkesel, bölgesel veya yerel 
önemi bulunan arazileri, 

) Marjinal tar m arazisi: Mutlak tar m arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tar m arazileri 
d nda kalan, toprak ve topografik s n rlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak i lemeli 
tar m n yap ld  arazileri, 

h) Yeter büyüklükte tar msal arazi parseli: Makineli tar mda toplam i lem zamanlar  ve alan 
kay plar n  optimum yapabilen, arazi nitelikleri, ürün deseni ve potansiyeline göre Bakanl k taraf ndan 
belirlenen ve daha fazla küçültülemeyecek en küçük parsel büyüklü ünü, 

) Yeter gelirli tar msal i letme: Bir tar m i letmesinde üretim faktörlerinin rasyonel 
kullan m na olanak vererek i letmenin geli mesini temin eden, ailenin ekonomik ve sosyal geli imini 
temin edecek gelir ile tar msal yap n n muhafazas  ve tar m n süreklili ini sa layan en küçük i letme 
büyüklü ünü,  

i) Tar m d  alanlar: Üzerinde toprak bulunmayan ç plak kayalar , daimi karla kapl  alanlar , 
rmak yataklar n , sahil kumullar n , sazl k ve batakl klar , askeri alanlar , endüstriyel, turizm, 

rekreasyon, iskân, altyap  ve benzeri amaçlarla plânlanm  arazileri, 
j) Sulu tar m arazisi: Tar m  yap lan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duydu u suyun, su 

kayna ndan al narak yeterli miktarda ve kontrollü bir ekilde kar land  arazileri, 
k) Tar msal amaçl  yap lar: Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyap  tesisleri, entegre 

nitelikte olmayan hayvanc l k ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis 
edilmesi gerekli olan mü temilat , mand ra, üreticinin bitkisel üretime ba l  olarak elde etti i ürünü 
için ihtiyaç duyaca  yeterli boyut ve hacimde depolar, un de irmeni, tar m alet ve makinelerinin 
muhafazas nda kullan lan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tar msal i letmede üretilen ürünün 
özelli i itibar yla hasattan sonra iki saat içinde i lenmedi i takdirde ürünün kalite ve besin de eri 
kaybolmas  söz konusu ise bu ürünlerin i lenmesi için kurulan tesisler ile Bakanl k taraf ndan tar msal 
amaçl  oldu u kabul edilen entegre nitelikte olmayan di er tesisleri,  

l) Arazi yetenek s n flamas : Toprak bozulmas na neden olmayacak ekilde arazinin en uygun 
kullan m eklini belirlemek için kullan m ve koruma verilerini bir araya getirerek temel toprak 
etütlerine ve iklim ko ullar na dayal  yap lan plânlamalara yönelik arazi s n flamas n , 

m) Arazi kullan m plânlamas : Her ölçekte plânlamaya temel olu turmak üzere, topra n ve 
di er çevresel kaynaklar n bozulmas n  önlemek için ekolojik, toplumsal ve ekonomik artlar 
gözetilerek sürdürülebilirlik ilkesine uygun, farkl  arazi kullan m ekillerini olu turmaya yönelik 
toprak ve su potansiyelinin belirlenip, sistematik olarak de erlendirilmesini ve birbirleri ile olan 
ili kilerini ortaya koyan rasyonel arazi kullan m plânlar n ,  

n) Tar msal amaçl  arazi kullan m plân ve projeleri: Tar m alanlar nda yörenin ekolojik, 
ekonomik ve toplumsal özellikleri dikkate al narak topraklar n sürekli üretkenli ini sa layacak tar m 
tekniklerini, toprak, su, bitki ve insan ili kileri ile toprak korumaya yönelik di er fiziksel, kimyasal, 
kültürel ve bitkisel düzenlemeleri kapsayan rasyonel tar msal arazi kullan m plân ve projelerini, 

o) Toprak koruma projeleri: Topra n do al veya insan faaliyetleri sonucu yok olmas n , 
bozulmas n  veya zarar görmesini önlemek ve sürekli üretken kalmas n  sa lamak için yap lan fiziksel, 
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kültürel ve bitkisel tedbirleri kapsayan projeleri, 
ö) Arazi toplula t rmas : Arazilerin do al ve yapay etkilerle bozulmas n  ve parçalanmas n  

önlemek, parçalanm  arazilerde ise do al özellikleri, kullan m bütünlü ü ve mülkiyet haklar  
gözetilerek birden fazla arazi parças n n birle tirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha 
i levsel yeni parsellerin olu turulmas n  ve bu parsellerin arazi özellikleri ve alan  de erlendirilerek 
kullan m ekillerinin belirlenmesini, köy ve arazi geli im hizmetlerinin sa lanmas n ,  

p) Toplula t rma proje sahas : Toplula t rma projesinin uygulanaca  s n rlar içinde kalan 
alan , 

r) Arazi bozulmas : Arazinin do al veya yapay etkiler sonucu özelliklerinin de i ikli e 
u ramas  ile ekonomik ve ekolojik i levlerinin azalmas  veya yok olmas n , 

s) Toprak veri taban : Arazi ve toprak kaynaklar n n nitelikleri ile birlikte belirlenerek kay t 
alt na al nd  veri taban n , 

) Tahsis: Bu Kanun kapsam nda de erlendirilmek üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan ta nmazlardan, vasf  ve hâlihaz r kullan m ekline 
bak lmaks z n toplula t rma kapsam nda de erlendirilebilecek yerlerin, Maliye Bakanl  taraf ndan 
Bakanl a tahsis edilmesini,  

t) (Ek bent: 31/01/2007-5578 S.K./1.mad) Özel Arazi Toplula t rmas : Köy tüzel ki ili i, 
belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel ki ilikler veya kamu kurulu lar n n, hizmet konular  ile 
ilgili arazi teminini de kapsayacak ekilde yapacaklar  arazi toplula t rmas n , 

fade eder. 
 
 
 

K NC  BÖLÜM:  
ARAZ  MÜLK YET HAKKININ KULLANIMI VE TOPRAK KORUMA KURULU 

 ARAZ  MÜLK YET HAKKININ KULLANIM ESASI 
Madde 4 - Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda ve Hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler ile 

kamu kurumlar na, gerçek ve tüzel ki ilere ait olan arazilerin mülkiyet hakk  kullan l rken topra n; 
bitkisel üretim fonksiyonu, endüstriyel, sosyo-ekonomik ve ekolojik i levlerinin tamamen, k smen 
veya geçici olarak engellenmemesi amac yla araziyi kullananlar, bu Kanunun öngördü ü tedbirleri 
almakla yükümlüdür. 

 
TOPRAK KORUMA KURULU 
Madde 5 - Her ilde, valinin ba kanl nda, ildeki tar mdan sorumlu birim amiri taraf ndan 

ba kan yard mc l  ve sekretarya hizmetleri görevi yürütülmek üzere, ilde plân yapma yetkisine sahip 
kamu kurum ve kurulu lar  ile üniversitelerden, üç birimin ve Maliye Bakanl n n ildeki üst düzey 
temsilcisi ile plânlama ve/veya toprak koruma konular nda ulusal ölçekte faaliyette bulunan kamu 
kurumu niteli ini haiz meslek kurulu lar  ile sivil toplum kurulu lar n n yerel temsilcilerinden üç ki i 
olmak üzere Kurul olu turulur. Kurulun gündeminde bulunan araziler özel kanunlarla koruma alt na 
al nm  alanlar, Devlet Su leri Genel Müdürlü ünün proje alan  veya 22.11.1984 tarihli ve 3083 
say l  Sulama Alanlar nda Arazi Düzenlenmesine Dair Tar m Reformu Kanununa göre uygulama alan  
ilân edilen yerlerden ise bu alanlarda uygulama yapan birimin yetkili temsilcisi de Kurula dâhil edilir. 

Kurulun kurulu u, çal ma usûl ve esaslar  Bakanl k taraf ndan haz rlanacak yönetmelikle 
belirlenir. 

KURULUN GÖREVLER  
Madde 6 - Kurulun görevleri a a da belirtilmi tir: 
a) Arazi kullan lan tüm faaliyetlerde, arazinin korunmas , geli tirilmesi ve verimli kullan lmas na 

yönelik inceleme, de erlendirme ve izleme yapmak, ortaya ç kan olumsuzluklar  belirlemek, toprak 
korumay  ve bununla ilgili sorunlar  giderici önlemleri almak, geli tirmek, uygulanmas n  sa lamak 
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için görü  olu turmak. 
b) Arazi kullan m n  gerektiren tüm giri imleri yönlendirmek üzere, yerel plân veya projelerin 

uygulanmas  amac yla takibini yapmak. 
c) Toprak koruma önlemlerinin yerine getirilmesi sürecini yerel ölçekte izlemek, de erlendirmek 

ve çözümleyici öneriler geli tirmek, haz rlanacak toprak koruma ve arazi kullan m plânlar  
do rultusunda, yerel ölçekli y ll k i  programlar  için görü  olu turmak ve uygulamaya konulmas n n 
takibini yapmak. 

ç) Ülkesel, bölgesel veya yerel ölçekli yap lan plânlar aras ndaki uyumu denetlemek. 
d) Kanunda yer alan konularla ilgili ba vurular  almak ve ilgililere aktarmak. 
e) Kanunla verilen di er görevleri yapmak. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TOPRAK VE ARAZ  VARLI ININ BEL RLENMES  
TOPRAK VE ARAZ  VARLI ININ BEL RLENMES NE L K N ESASLAR 

Madde 7 - Bakanl k, toprak koruma ve kullanmaya yönelik farkl  sistemler kullanarak arazi ve 
toprakla ilgili s n flamalar  ve haritalar  yapar veya yapt r r.  

Toprak ve arazi varl n n belirlenmesi, s n fland r lmas , etüt, analiz ve s n flama ile ilgili 
standart olu turulmas , harita ve veri taban n n haz rlanmas  ve kullan c lar n hizmetine sunulmas na 
ili kin usûl ve esaslar, Bakanl kça haz rlanacak yönetmelikle belirlenir. 
TARIM ARAZ LER N N SINIFLANDIRILMASI VE ARAZ  PARSEL BÜYÜKLÜKLER N N 
BEL RLENMES  

Madde 8 - (De i ik madde: 31/01/2007-5578 S.K./2.mad) 
Tar m arazileri; do al özellikleri ve ülke tar m ndaki önemine göre, nitelikleri Bakanl k 

taraf ndan belirlenen mutlak tar m arazileri, özel ürün arazileri, dikili tar m arazileri ve marjinal tar m 
arazileri olarak s n fland r l r. Ayr ca Bakanl k tar m arazilerinin korunmas , geli tirilmesi ve kullan m  
ile ilgili farkl  s n fland rmalar yapabilir. 

Tar msal faaliyetin ekonomik olarak yap labildi i en küçük alana sahip ve daha fazla 
küçülmemesi gereken yeter büyüklükteki tar msal arazi parsel büyüklü ü, bölge ve yörelerin 
toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanl k taraf ndan belirlenir. 
Belirlenen küçüklü e eri mi  tar msal araziler miras hukuku bak m ndan bölünemez e ya 
niteli ini kazanm  olur. Tar msal arazinin bu niteli i tapu kütü üne erh edilir. 

Belirlenen parsel büyüklü ü; mutlak tar m arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, 
dikili tar m arazilerinde 0,5 hektar, örtü alt  tar m  yap lan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal 
tar m arazilerinde 0,2 hektardan küçük olamaz. Tar m arazileri bu büyüklüklerin alt nda ifraz 
edilemez, bölünemez veya küçük parsellere ayr lamaz. Ancak çay, f nd k, zeytin gibi özel iklim 
ve toprak istekleri olan bitkilerin yeti ti i yerler ile seralar n bulundu u alanlarda, yörenin arazi 
özellikleri daha küçük parsellerin olu mas n  gerekli k ld  takdirde, Bakanl n uygun görü ü 
ile daha küçük parseller olu turulabilir. 

Bakanl n uygun görü ü ile kamu yat r mlar  için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak 
üzere tar m arazileri, belirlenen büyüklükteki parsellerden daha küçük parçalara bölünemez. 
Bölünemez büyüklükteki tar m arazilerinin mirasa konu olmalar  ve üzerlerinde her ne ekilde 
gerçekle mi  olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut olmas  durumunda, bu araziler ifraz 
edilemez, paylar  üçüncü ah slara sat lamaz, devredilemez veya rehnedilemez. Bu araziler 
hakk nda 4721 say l  Türk Medenî Kanununun özgülemeye ili kin hükümleri k yasen uygulan r. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TOPRAKLARIN KORUNMASI VE ARAZ  KULLANIMI 
TOPRAKLARIN KORUNMASI 

Madde 9 - Arazi kullan m n  gerektiren her türlü giri im ve yat r m sürecinde topraklar n 
korunmas , do al ve yapay olaylar sonucu meydana gelen toprak kay plar n n önlenmesi; arazi 
kullan m plânlar , tar msal amaçl  arazi kullan m plân ve projeleri ile toprak koruma projelerinin 
uygulamaya konulmas  ile sa lan r. 
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ARAZ  KULLANIM PLÂNLARININ YAPILMASI 
Madde 10 - Arazi kullan m plânlar  ile ülkesel ve bölgesel plânlamalara temel olu turan ve di er 

fizikî plânlamalara veri te kil eden; su potansiyeli, toprak veri taban  ve haritalar  esas al narak çevre 
öncelikli sürdürülebilir kalk nma ilkesi do rultusunda topra n niteli i, arazinin yetene i ve di er arazi 
özellikleri gözetilerek uygun arazi kullan m ekilleri belirlenir. 

Bakanl k taraf ndan haz rlanan veya haz rlatt r lan arazi kullan m plânlar nda; yerel, bölgesel ve 
ülkesel ölçekte tar m arazileri, mera arazileri, orman arazileri, özel kanunlarla belirlenen alanlar, 
yerle im alanlar , sosyal ve ekonomik amaçl  altyap  tesisleri ile di er arazi kullan m ekillerine yer 
verilir. Bakanl k, arazi kullan m plânlar n n haz rlanmas n  ihtiyaca göre valiliklere devredebilir. 

Özel kanunlarla belirlenen veya belirlenecek alanlarda, ilgili kanun hükümleri sakl  kalmak 
kayd  ile arazi kullan m plânlar nda yer verilen kullan m ekilleri, ilgili kanunlar kapsam nda sorumlu 
bakanl k veya kurulu lar taraf ndan de erlendirilir. 

Tar m arazileri, bu Kanunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, arazi kullan m 
plânlar nda belirtilen amaçlar  d nda kullan lamaz. 

Arazi kullan m plân n n haz rlanmas na ili kin usûl ve esaslar, Bakanl k taraf ndan haz rlanacak 
yönetmelikle belirlenir. 

TARIMSAL AMAÇLI ARAZ  KULLANIM PLÂN VE PROJELER N N HAZIRLANMASI 
Madde 11 - Tar m arazilerinde topra n kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin sürekli 

üretim sa layacak ekilde korunarak kullan m  için, en az bir ziraat mühendisi sorumlulu unda 
tar msal amaçl  arazi kullan m plân veya projeleri, valilikler taraf ndan haz rlan r veya haz rlatt r l r.  

Tar msal amaçl  arazi kullan m plân veya projelerinin haz rlanmas nda, çiftçilerin ve arazi 
sahiplerinin görü leri al n r. 

Arazi sahipleri ve araziyi kullananlar, haz rlanan plân ve projelere uymakla yükümlüdür.  

Tar msal amaçl  arazi kullan m plân veya projelerinin uygulanaca  arazinin s n rlar , büyüklü ü 
ve uygulama ile ilgili di er usûl ve esaslar, Bakanl k taraf ndan haz rlanacak yönetmelikle belirlenir. 

TOPRAK KORUMA PROJELER N N HAZIRLANMASI 
Madde 12 - Topra n bulundu u yerde, do al fonksiyonlar n  sürdürebilmesinin sa lanmas  

amac yla korunmas  esast r.  
Kentsel yerle im amaçl  imar plân  bulunan yerler d nda, zorunlu olarak kaz  veya dolgu 

gerektiren herhangi bir arazi kullan m faaliyeti sonucu toprak kay plar  ve arazi bozulmalar  söz 
konusu ise araziyi kullananlar taraf ndan toprak koruma projeleri haz rlan r veya haz rlatt r l r. 

Toprak koruma projeleri arazi bozulmalar n  ve toprak kay plar n  önlemek için gerekli olan 
sekileme, çevirme, koruma duvar , bitkilendirme, ar tma, drenaj gibi imalat, in aat ve kültürel 
tedbirleri içerir, en az bir ziraat mühendisi sorumlulu unda haz rlan r ve valilik taraf ndan onaylan r. 

Heyelan, sel ve rüzgar gibi do al olaylar sonucu meydana gelen toprak kay plar n  önlemek için 
valilikler, toprak koruma projelerini haz rlatarak uygulamas n  yapar veya yapt r r. 

Toprak koruma projelerinin gereklili i, haz rlanmas , uygulanmas , yetki ve sorumluluklar n 
belirlenmesi ile ilgili usûl ve esaslar, Bakanl kça haz rlanacak yönetmelikle belirlenir. 

TARIM ARAZ LER N N AMAÇ DI I KULLANIMI 
Madde 13 - Mutlak tar m arazileri, özel ürün arazileri, dikili tar m arazileri ile sulu tar m 

arazileri tar msal üretim amac  d nda kullan lamaz. Ancak, alternatif alan bulunmamas  ve Kurulun 
uygun görmesi art yla; 

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, 
b) Do al afet sonras  ortaya ç kan geçici yerle im yeri ihtiyac , 
c) Petrol ve do al gaz arama ve i letme faaliyetleri, 
ç) lgili bakanl k taraf ndan kamu yarar  karar  al nm  madencilik faaliyetleri, 
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d) Bakanl klarca kamu yarar  karar  al nm  plân ve yat r mlar,  
e) (Ek bent: 31/01/2007-5578 S.K./3.mad) Kamu yarar  gözetilerek yol altyap  ve üstyap s  

faaliyetlerinde bulunacak yat r mlar, 
çin bu arazilerin amaç d  kullan m taleplerine, toprak koruma projelerine uyulmas  kayd  ile 

Bakanl k taraf ndan izin verilebilir. (Ek cümle: 31/01/2007-5578 S.K./3.mad) Bakanl k bu yetkisini 
valiliklere devredebilir. 

Mutlak tar m arazileri, özel ürün arazileri, dikili tar m arazileri ile sulu tar m arazileri d nda 
kalan tar m arazileri; toprak koruma projelerine uyulmas  kayd  ile valilikler taraf ndan tar m d  
kullan mlara tahsis edilebilir. 

Tar msal amaçl  yap lar için, projesine uyulmas  art yla ihtiyaç duyulan miktarda her s n f ve 
özellikteki tar m arazisi valilik izni ile kullan l r. 

Birinci f kran n (c) ve (ç) bentleri kapsam nda izin alan i letmeciler, faaliyetlerini çevre ve tar m 
arazilerine zarar vermeyecek ekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi 
bitiminde eski vasf na getirmekle yükümlüdürler.  

Bu madde kapsam nda valiliklerce verilen kararlara yap lan itirazlar, Bakanl k taraf ndan 
de erlendirilerek karara ba lan r. 

Tar m arazilerinin korunmas  ve amaç d  kullan m na dair uygulamalar n usûl ve esaslar  
tüzükle düzenlenir. 

TARIMSAL POTANS YEL  YÜKSEK BÜYÜK OVALARIN BEL RLENMES  VE 
KORUNMASI 

Madde 14 - Tar msal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç d  veya yanl  
kullan mlar gibi çe itli nedenlerle toprak kayb  ve arazi bozulmalar n n h zl  geli ti i ovalar; kurul 
veya kurullar n görü ü al narak, Bakanl n teklifi ve Bakanlar Kurulu karar  ile büyük ova koruma 
alan  olarak belirlenir. 

Büyük ovalardaki koruma ve geli tirme amaçl  tar msal altyap  projeleri ve arazi kullan m 
plânlar , kurul veya kurullar n görü leri dikkate al narak, Bakanl k ve valilikler taraf ndan öncelikle 
haz rlan r veya haz rlatt r l r.  

Büyük ovalarda bulunan tar m arazileri hiçbir surette amac  d nda kullan lamaz. Ancak 
alternatif alan bulunmamas , kurul veya kurullarca uygun görü  bildirilmesi art yla;  

a) Tar msal amaçl  yap lar, 
b) Bakanl k ve talebin ilgili oldu u Bakanl kça ortakla a kamu yarar  karar  al nm  faaliyetler, 
çin tar m d  kullan mlara Bakanl kça izin verilebilir. 

Büyük ova koruma alanlar n n belirlenmesi ve korunmas na ili kin usûl ve esaslar tüzükle 
düzenlenir. 
EROZYONA DUYARLI ALANLARIN BEL RLENMES  VE KORUNMASI 

Madde 15 - Do al ve yapay olaylar sonucu topra n fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 
bozulmu  veya bozulma ihtimali olan araziler ile millenmeden önemli derecede etkilenen baraj, gölet 
ve benzeri rezervuar havzalar nda toprak kay plar n  ve millenmeyi önlemek, koruma, geli tirme ve 
kullanmay  esas alan teknikleri yerle tirmek amac yla, kurullar n görü ü al narak, Bakanl n teklifi ve 
Bakanlar Kurulu karar  ile erozyona duyarl  alanlar belirlenir.  

Erozyona duyarl  arazilerin belirlenmesi ve korunmas  amac yla bu arazilerin kullan m plânlar  
ve altyap  projeleri; kurullar n görü leri dikkate al narak, ilgili kamu kurum ve kurulu lar n n hizmet 
alanlar  ile s n rl  olmak kayd yla, kamu kurulu lar n n birbirlerine ba l  hizmetlerini aksatmayacak 
ekilde bir uyum ve zaman plânlamas  içerisinde, havza baz nda ilgili kamu kurulu lar  taraf ndan 

yap l r veya yapt r l r. Bu amaçla yap lan veya yapt r lan rüzgar perdeleri, sekiler, sel oyuntusu önleme 
yap lar  gibi fizikî yap lar n korunmas , arazi sahiplerine aittir. 

Bakanl k; kurak, yar  kurak ve az ya l  yerlerde iklim de i iklikleri ve insan faaliyetleri de 
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dâhil olmak üzere, çe itli nedenlerle toprak bozulmas  görülen çölle meye maruz alanlarda ilgili kamu 
kurum ve kurulu lar , sivil toplum örgütleri ile i birli i yaparak gerekli önlemleri al r veya ald r r. 

Erozyona duyarl  alanlar n belirlenmesi ve korunmas na ili kin usûl ve esaslar, Bakanl k 
taraf ndan haz rlanacak yönetmelikle belirlenir. 

TOPRAK K RL L N N ZLENMES  VE ÖNLENMES  
Madde 16 - Valilikler, tar msal veya tar m d  faaliyetlerden kaynaklanan topra  kirletici ve 

bozucu olumsuzluklar n izlenmesi ve giderilmesi için gerekli önlemleri al r ve ald r r. 
Topra  kirletenlere 9.8.1983 tarihli ve 2872 say l  Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulan r. 

ARAZ  TOPLULA TIRMASI VE DA ITIMI 
Madde 17 - Arazinin rasyonel kullan m n  sa lamak amac yla parsel büyüklüklerinin optimum 

ölçülerde olu mas  için, arazinin yar s ndan ço una malik bulunan ve say ca maliklerin yar s ndan 
fazlas n  olu turanlar n muvafakati üzerine iste e ba l , Bakanl n veya kurullar n talebi üzerine kamu 
yarar  gözetilerek iste e ba l  olmaks z n, Bakanlar Kurulu karar  ile arazi toplula t rma proje sahas  
belirlenir ve uygulan r. 

Bakanlar Kurulunun bu karar  toplula t rma ve di er i lemler yönünden kamu yarar  karar  
say l r. Bu karar sonucu iste e ba l  olarak veya maliklerin muvafakati aranmaks z n proje baz nda 
arazi toplula t rmas , köy geli im ve tarla içi geli tirme hizmetleri ile k rsal alan düzenlemesi Bakanl k 
taraf ndan yap l r veya yapt r l r. Uygulamada iste e ba l  toplula t rmalara öncelik tan n r. 

(Ek f kra: 31/01/2007-5578 S.K./4.mad) Köy tüzel ki ili i, belediyeler, kooperatifler, birlikler 
gibi tüzel ki ilikler veya kamu kurulu lar n n, hizmet konular  ile ilgili özel arazi toplula t rmas  
ve/veya tarla içi geli tirme hizmeti yapmak istemeleri durumunda, Bakanl a gerekçeleri ile 
ba vurarak toplula t rma isteklerini bildirirler. Gerekçelerin yeterli görülmesi durumunda Bakanl n 
teklifi ile Bakanlar Kurulu karar  al nd ktan sonra ba vuran tüzel ki ilik veya kurulu  bu Kanuna göre 
toplula t rma projesini haz rlar ve onay için Bakanl a iletir. Özel arazi toplula t rmas  yapmak isteyen 
kurulu , gerekli teknik personeli bünyesinde bulundurmak veya proje süresince tâbi olduklar  mevzuat 
hükümlerine uygun olarak sözle meli personel çal t rmak zorundad r. Özel arazi toplula t rmas  yapan 
kurum veya kurulu lar kamu yat r mlar  için ihtiyaç duyulan arazi miktar n  toplula t rma yoluyla 
kar layabilir. Özel arazi toplula t rmas  yapacak idarelerce ihtiyaç duyulacak yat r mlar için ortak 
kullan m alan  kesinti pay  ile kar lanamayan araziler, varsa hazine arazilerinden, hazine arazilerinin 
yeterli olmad  veya bulunmad  yerlerde ise ilgili idarelerce belirlenecek usûl ve esaslar dahilinde 
fizikî tesislerin yap laca  alana ba l  kal nmaks z n gerçek ve tüzel ki ilerinden anla ma yoluyla 
kar lanabilir. Bu araziler, fizikî tesislerin yap laca  yere kayd r l r. Ayn  alanda birden fazla kurum 
veya kurulu  taraf ndan toplula t rma ve/veya tarla içi geli tirme hizmeti yapmak talebinde 
bulunulmas  halinde toplula t rmay  ve/veya tarla içi geli tirme hizmetini yapacak kurulu u Bakanl k 
belirlemeye yetkilidir. 

Toplula t rma sahas  olarak tespit edilen yerlerde bulunan Hazinenin özel mülkiyetinde ve 
Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan ve toplula t rma amaçlar na uygun olarak 
de erlendirilmesi mümkün olan tar m arazileri, Bakanl n talebine istinaden vasf na ve mevcut 
kullan m ekline bak lmaks z n Maliye Bakanl nca Bakanl a tahsis edilir. 

Ekonomik ölçekte, ya ayabilir ve geli ebilir tar m i letmeleri olu turmak için tar m arazisi 
bulunmayan veya yetersiz olan çiftçilere, tar msal i letme kurabilmeleri veya mevcut olan  
geli tirmeleri amac yla, toplula t rma kapsam nda tahsis edilen yerler Bakanl kça bedeli mukabilinde 
da t labilir. 

Bakanl k, yeter büyüklükte olmayan tar msal arazi parsellerini gerekti inde toplula t rma ve bu 
Kanun kapsam nda de erlendirmek üzere kamula t rabilir. Toplula t rma uygulamalar nda, tahsisli 
araziler ile birlikte bu araziler kullan larak yeter büyüklükte yeni parseller olu turulur ve bu parseller; 
arazisi kamula t r lan veya yeter büyüklükte tar m arazisi olmayan yöre çiftçilerine öncelikli olmak 
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üzere rayiç bedeli üzerinden ve Bakanl kça belirlenecek usûl ve esaslara göre Maliye Bakanl  
taraf ndan do rudan sat l r. Bu amaçla yap lan kamula t rma ve sat mlara konu olan i lemler ve 
düzenlenen kâ tlar Katma De er Vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve katk  pay ndan 
müstesnad r.  

Toplula t rma sonucu olu turulan parsellerin alan  ve arazi özellikleri birlikte de erlendirilir ve 
gerçek ki ilere, kamu ve özel hukuk tüzel ki ilere ait toplula t rmaya konu arazilerden yol, kanal, 
tahliye kanal  gibi kamunun ortak kullanaca  yerler için en fazla yüzde onu kadar ortak tesislere 
kat l m pay  dü ülür. Kat l m pay  için bedel ödenmez. Kat l m pay  d nda kesilen arazi 
öncelikle varsa e  de er tahsisli arazilerden kar lan r, yoksa kamula t r l r. 

Toplula t rma sahas  ilân edilen yerlerle ilgili Bakanlar Kurulu karar  Resmî Gazete'de 
yay mland ktan sonra toplula t rma i lemleri sonuçlan ncaya kadar bu alanlarda 
toplula t rmaya konu arazilerin mülkiyet ve zilyetli inin devir, temlik, ipotek ve sat  vaadi 
i lemleri projeyi uygulayan birimin iznine ba l d r. 

Toplula t rma çal malar  ile ilgili usûl ve esaslar tüzükle düzenlenir. 

BE NC  BÖLÜM:  
ÖZEND RME, DENET M, YAPTIRIMLAR, GEL R VE G DERLER ÖZEND RME 

Madde 18 - Topra n korunmas , üretim gücünün geli tirilerek sürdürülmesi, arazinin 
iyile tirilmesine yönelik toprak slah  ve tarla içi geli tirme etkinlikleri, yetene e uygun arazi 
kullan m  konular nda projeye dayal  yat r m yapan, toprak i leme, sulama ve yeti tirme tekniklerini 
uygulayan üreticilere, tar msal desteklemelerde öncelik verilir, yat r mlar  Bakanl k imkânlar yla 
desteklenir. 

 
DENET M 

Madde 19 - Bu Kanunun uygulamas nda denetim görevini Bakanl k, valilikler veya kurullar 
yapar ya da yapt r r. Bu Kanunda yer alan projelerle ilgili denetim örnekleme yöntemiyle yap l r ve 
sonucundan Bakanl k ve kurullara bilgi verilir. Uygulamada etüt, s n flama, analiz gibi toprak ve arazi 
ile ilgili teknik konularda denetim görevini Bakanl k yapar veya yapt r r. Kurul üyesi kurum veya 
kurulu lar ile sivil toplum kurulu lar  tespit ettikleri arazi bozulmalar  ve toprak kay plar  ile ilgili 
faaliyetler hakk nda valiliklere ihbarda bulunabilir. Valilikler konuyu inceleyerek, sonucu en geç üç ay 
içerisinde, ihbar  yapana bildirmek zorundad r. 

TARIM ARAZ LER N N YANLI  KULLANIMLARINDA UYGULANACAK CEZALAR 
Madde 20 - Tar msal amaçl  arazi kullan mlar nda, tar msal amaçl  arazi kullan m plân ve 

projelerine uyulmas  zorunludur. 
Bu plân veya projelere ayk r  hareket edilerek arazi tahrip edilmi  veya di er koruma ve üretim 

yap lar na zarar verilmi  ise valilikçe tespit yapt r larak sorumlular bir kez uyar l r ve projeye 
uygunluk sa lanmas  için azami üç ay süre verilir. Bu sürenin sonunda ayk r  kullan mlar n devam 
etmesi durumunda faaliyet durdurulur. Valilikçe arazinin eski haline dönü türülmesi için yap lan tüm 
masraflar sorumlulardan tahsil edilir. Ayr ca, araziye zarar verenlere, tahrip edilen mutlak tar m 
arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tar m arazilerinin her metre karesi için bir Yeni Türk Liras , 
marjinal tar m arazilerinin her metre karesi için elli Yeni Kuru  idarî para cezas  verilir. 

Valili in yapt raca  tespitlerle plân veya projelere uyuldu u ve arazi tahribat n n durdu u 
belirlenirse s n rlama ve hak mahrumiyetleri ortadan kalkar. 

TARIM DI I AMAÇLI ARAZ  KULLANIMLARINA L K N CEZALAR VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

Madde 21 - Tar m d  arazi kullan mlar nda toprak koruma projelerine uyulmas  zorunludur.  
Tar m d  arazi kullan m na izinsiz ba lan lmas  veya haz rlanan toprak koruma projelerine 

uyulmamas  halinde, a a daki i lemler gerçekle tirilir ve yapt r mlar uygulan r:  
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a) Arazi kullan m  için izinsiz i e ba lan lm  ve çal malar devam ediyorsa; valilik i i tamamen 
durdurur, yap lan i  tamamlanm  ise kullan m na izin verilmez. Kullan lan arazi tar m d  amaçl  
kullan ma uygun yerlerden ise kullan lan alan n her metre karesi için bir Yeni Türk Liras  idarî para 
cezas  verilir ve bu Kanunda öngörülen tedbirlerle birlikte gerekli izinlerin al nmas  art yla i in 
tamamlanmas na veya i  bitmi  ise kullan m na izin verilir. 

Arazi kullan m plânlar nda, tar msal amaçl  kullan m için ayr lm  arazilerde, izinsiz yap lan 
bütün yap lar y k l r ve temizlenir. Arazinin yeniden eski haline gelmesi için yap lan masraflar 
sorumlulardan tahsil edilir. Ayr ca, zarar verilen tar m arazilerinin, her metre karesi için iki Yeni Türk 
Liras  idarî para cezas  verilir. 

b) Toprak koruma projelerine ayk r  hareket ederek arazinin tahribine ve/veya di er koruma ve 
üretim yap lar na zarar verilirse valilik taraf ndan sorumlular bir kez uyar l r ve projeye uygunluk 
sa lanmas  için azami üç ay süre verilir. Bu sürenin sonunda ayk r  kullan mlar n devam etmesi 
durumunda yap lan i ler valilikçe tamamen durdurulur, verilen kullan m izni iptal edilir ve zarar 
verilen mutlak tar m arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tar m arazilerinin her metre karesi için iki 
Yeni Türk Liras , marjinal tar m arazilerinin her metre karesi için bir Yeni Türk Liras  idarî para cezas  
verilir. Arazinin temizlenmesi ve eski haline dönü türülmesi için yap lacak masraflar ve verilen bu 
cezalar sorumlulardan tahsil edilir. 

Toprak koruma projelerinin bulunmamas , yetersizli i veya zaman nda gerekli tadilatlar n 
yap lmamas  sonucu arazi tahribi veya toprak kay plar  söz konusu olursa meydana gelecek 
zararlardan; proje haz rlanmas na gerek olmad na karar intikal ve cins tashihi i lemleri için; Veraset 
ntikal Vergisi, tapu harc , döner sermaye ücreti ve her türlü vergi ve kesintiler bu Kanunun yürürlü e 

girmesinden itibaren iki y ll k süre içinde al nmaz. 

DARÎ CEZALARA T RAZ VE PARA CEZALARININ TAHS L  
Madde 22 - Bu Kanunda yaz l  olan idarî cezalar o yerin en büyük mülki amiri taraf ndan verilir. 

Verilen idarî cezalara dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 say l  Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre tebli  edilir. Bu cezalara kar  tebli  tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde 
yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. tiraz, idarece verilen cezan n yerine getirilmesini 
durdurmaz. tiraz üzerine verilen karar kesindir. tiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde 
inceleme yap larak en k sa sürede sonuçland r l r. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezalar  21.7.1953 
tarihli ve 6183 say l  Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre Maliye 
Bakanl nca tahsil olunur. 

 
GEL R VE G DERLER 

Madde 23 - Bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilen her türlü gelir ve cezalar, genel bütçeye 
gelir kaydedilir. Kanunun uygulanmas na ili kin gerekli ödenek Bakanl k bütçesinde öngörülür. 

 
ALTINCI BÖLÜM:  

TÜZÜK VE YÖNETMEL KLER, DE T R LEN, GEÇ C  VE SON HÜKÜMLER 
TÜZÜK VE YÖNETMEL KLER 

Madde 24 - Bu Kanunun uygulanmas na dair tüzükler Bakanlar Kurulu taraf ndan, 
yönetmelikler ise ilgili kurum ve kurulu lar n görü ü al narak Bakanl k taraf ndan; Kanunun yürürlü e 
girdi i tarihten itibaren bir y l içerisinde yürürlü e konulur. 

Madde 25 - 3.5.1985 tarihli ve 3194 say l  mar Kanununun 8 inci maddesinin birinci f kras na 
a a daki (c) bendi eklenmi tir. 

c) Tar m arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  Kanununda belirtilen izinler 
al nmadan tar msal amaç d nda kullan lmak üzere plânlanamaz. 

Madde 26 - 21.6.1987 tarihli ve 3402 say l  Kadastro Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci 
f kras  a a daki ekilde de i tirilmi tir. 
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Sulu veya kuru arazi ayr m , Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  Kanunu hükümlerine 
göre yap l r.  

4342 say l  Mera Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü f kras  gere i 3402 say l  Kanun 
hükümlerine göre yap lacak i lemlerde Kadastro Komisyonlar na konu uzman  Ziraat 
Mühendisi dâhil edilir. 

Madde 27 - 25.2.1998 tarihli ve 4342 say l  Mera Kanununun 14 üncü maddesinin birinci 
f kras n n (d) bendi ile dördüncü f kras  a a daki ekilde de i tirilmi  ve maddeye a a daki f kra 
eklenmi tir. 

d) Köy yerle im yeri ile uygulama imar plân  veya uygulama plânlar na ilave imar plânlar n n 
haz rlanmas , toprak muhafazas , gen kaynaklar n n korunmas , millî park ve muhafaza orman  
kurulmas , do al, tarihî ve kültürel varl klar n korunmas , sel kontrolü, akarsular ve kaynaklar n 
düzenlenmesi, bu kaynaklarda yap lmas  gereken su ürünleri üretimi ve termale dayal  tar msal üretim 
faaliyetleri için ihtiyaç duyulan, 

Durum ve s n f  çok iyi veya iyi olan mera, yaylak ve k laklarda birinci f kran n (a), (f) ve (g) 
bentleri hariç, tahsis amac  de i ikli i yap lamaz.  

Bakanl k taraf ndan uygulanacak mera veya arazi toplula t rma projeleri kapsam nda; arazinin 
niteli i ve kullan m bütünlü ü dikkate al narak i lenen tar m arazilerinden mera kullan m na mera 
olarak kullan lan alanlardan arazi plânlamas  yap labilir. Tar msal kullan m veya mera bütünlü ü 
sa lamak için, nitelikleri itibar yla de i im yap lacak arazi bulunamamas  durumunda bu f kra 
hükümlerine göre de erlendirmek, de i tirmek veya sat n almak sureti ile kamula t rma yap labilir. 
Kamula t r lan bu araziler de i im veya do rudan sat  ile de erlendirilir. Yap lan kamula t rma ve 
de i im ile ilgili i lemler ve düzenlenen kâ tlar Katma De er Vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç 
ve katk  pay ndan müstesnad r. 

Ek Madde 1 - (Ek madde: 31/01/2007-5578 S.K./5.mad) 
Bakanl k, bu Kanunun uygulamas nda ihtiyaç duyulacak her türlü e itim faaliyetini 

düzenleyebilir ve e itim sonras  sertifika verebilir. 
Geçici Madde 1 - 11.10.2004 tarihinden önce tar m arazileri; gerekli izinler al nmadan tar m d  

amaçl  kullan ma aç lm  ve tar msal bütünlü ü bozmuyor ise söz konusu arazinin istenilen amaçla 
kullan m  için, alt  ay içerisinde Bakanl a müracaat edilmesi, haz rlanacak toprak koruma projesine 
uyulmas  ve tar m d  kullan lan tar m arazilerinin her metre karesi için be  Yeni Türk Liras  ödenmesi 
art yla izin verilir. 

Geçici Madde 2 - Çiftçi kay t sistemi olu turulmas  amac yla, ilgililerin iste i üzerine tar m 
arazilerinin veraset intikal ve cins tashihi i lemleri için; Veraset ntikal Vergisi, tapu harc , döner 
sermaye ücreti ve her türlü vergi ve kesintiler bu Kanunun yürürlü e girmesinden itibaren iki y ll k 
süre içinde al nmaz. 

Geçici Madde 3 - (Ek f kra: 31/01/2007-5578 S.K./6.mad) 
11/10/2004 tarihinden önce, gerekli izinler al nmadan tar m d  amaçl  kullan ma aç lm  

bulunan arazilerin istenilen amaçla kullan m  için, bu Kanunun yay m  tarihinden itibaren bir y l 
içerisinde Bakanl a ba vurulmas , haz rlanacak toprak koruma projesine uyulmas  ve tar m d  
kullan lan tar m arazilerinin her metre karesi için be  Yeni Türk Liras  ödenmesi art yla izin verilir. 

Söz konusu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullan m  için çe itli kurumlardan al nmas  
gerekli ruhsat, izin gibi i lemler, Bakanl a ba vuru tarihinden itibaren 2 y l içerisinde tamamlan ncaya 
kadar ba vuru sahipleri faaliyetlerine devam ederler. Bu süreler içerisinde gerekli izinleri 
alamayanlar n üretim faaliyetleri ilgili idarelerce durdurulur. 

Tar m arazisi vasf ndan ç kar lan araziler, ilgili kurulu larca ba vuru sahibinin iste i 
do rultusunda vasf n  de i tirir.* 
YÜRÜRLÜK 

Madde 28 - Bu Kanun yay m  tarihinde yürürlü e girer. 
YÜRÜTME 

Madde 29 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 



142

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası / İzmir Şubesi

T.C. BAYINDIRLIK VE SKAN BAKANLI I  
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Tasarruf lemleri Dairesi Ba kanl  
 
Say : B.09.1.TKG0100001- 073/ 12/02/2007 
Konu: 5578 say l  Kanun ile Toprak 
Koruma ve Arazi Kullan m  Kanununda De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun. 
GENELGE NO: 1640 
2007/ 2 
TAPU VE KADASTRO........BÖLGE MÜDÜRLÜ ÜNE 
.............TAPU S C L MÜDÜRLÜ ÜNE 
..............KADASTRO MÜDÜRLÜ ÜNE 
5403 say l  Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  Kanununda, 09.02.2007 tarihli ve 26429 say l  Resmi 
Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren, 5578 say l  Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  Kanununda 
De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun ile de i iklik yap lm t r. 
Yap lan de i iklikle, 5403 say l  Kanunun 8 inci maddesi; " Tar m arazileri; do al özellikleri ve ülke 
tannandaki önemine göre, nitelikleri Bakanl k taraf ndan belirlenen mutlak tar m arazileri, özel ürün 
arazileri, dikili tar m arazileri ve marjinal tar m arazileri olarak s n fland r l r. Ayr ca Bakanl k tar m 
arazilerinin korunmas , geli tirilmesi ve kullan m  ile ilgili farkl  s n fland rmalar yapabilir. 
Tar msal faaliyetin ekonomik olarak yap labildi i en küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi 
gereken yeter büyüklükteki tar msal arazi parsel büyüklü ü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, 
ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanl k taraf ndan belirlenir. Belirlenen küçüklü e eri mi  
tar msal araziler miras hukuku bak m ndan bölünemez e ya niteli ini kazanm  olur. Tar msal 
arazinin bu niteli i tapu kütü üne erh edilir. 
Belirlenen parsel büyüklü ü; mutlak tar m arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili 
tar m arazilerinde 0,5 hektar, örtü alt  tar m  yap lan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tar m 
arazilerinde 2 hektardan küçük olamaz. Tar m arazileri bu büyüklüklerin alt nda ifraz edilemez, 
bölünemez veya küçük parsellere ayr lamaz. Ancak çay, f nd k, zeytin gibi özel iklim ve toprak 
istekleri olan bitkilerin yeti ti i yerler ile seralar n bulundu u alanlarda, yörenin arazi 
özellikleri daha küçük parsellerin olu mas n  gerekli k ld  takdirde, Bakanl n uygun görü ü 
ile daha küçük parseller olu turulabilir. 
Bakanl n uygun görü ü ile kamu yat r mlar  için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak üzere 
tar m arazileri, belirlenen büyüklükteki parsellerden daha küçük parçalara bölünemez. 
Bölünemez büyüklükteki tar m arazilerinin mirasa konu olmalar  ve üzerlerinde her ne ekilde 
gerçekle mi  olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut olmas  durumunda, bu araziler ifraz 
edilemez, paylar  üçüncü ah slara sat lamaz, devredilemez veya rehnedilemez. Bu araziler 
hakk nda 4721 say l  Türk Medenî Kanununun özgülemeye ili kin hükümleri k yasen 
uygulan r." hükmünde olup, buna göre; 
1- Tar m ve Köyi leri Bakanl nca tespit edilerek belirlenen küçüklü e eri mi  bölünemez e ya 
niteli ini kazanm  tar msal araziler, Tar m ve Köyi leri Bakanl  il veya ilçe müdürlü ünce 
bildirilmesi halinde bu arazilerin tescilli oldu u tapu kütük sayfalar n n beyanlar hanesine 
"5403 say l  Kanunun 8 inci maddesi uyar nca ifraz edilemez" eklinde erh verilmesi, 
2- Tar m ve Köyi leri Bakanl n n uygun görü ü ile kamu yat r mlar  için ihtiyaç duyulan yerler 
hariç olmak üzere, maddenin 3 üncü f kras nda tespit edilen ölçülerdeki tar m arazileri 
belirlenen büyüklükteki parsellerden daha küçük parçalara bölünecek ekilde yap lacak ifraz 
taleplerinin kar lanmamas  gerekti inden, talep kar lanmadan önce Tar m ve Köyi leri 
Bakanl  il veya ilçe müdürlü ünün uygun görü ünün aranmas , 
3- Bölünemez büyüklükteki tar m arazilerinin mirasa konu olmalar  ve üzerlerinde her ne 
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ekilde gerçekle mi  olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut olmas  durumunda, bu araziler 
ifraz edilemez, paylar  üçüncü ah slara sat lamaz, devredilemez veya rehnedilemez hükmü 
nedeniyle; 
a) Kayd nda "5403 say l  Kanunun 8 inci maddesi uyar nca ifraz edilemez" erhi bulunan tar m 
arazilerinde, 
b) Kayd nda erh bulunmamakla birlikte, tapu kayd nda tar m arazisi niteli i ile kay tl  
ta nmazlarda, Tar m ve Köyi leri Bakanl  il veya ilçe müdürlü ünden sorularak, bölünemez 
büyüklükteki tar m arazisi oldu unun bildirilmesi halinde, Birlikte mülkiyetin (Elbirli i 
mülkiyeti veya payl  mülkiyet) mevcut oldu u bölünemez büyüklükteki tar m arazilerine yönelik 
ifraz, üçüncü ah slara sat , devir ve rehin taleplerinin kar lanmamas , 
4- Kadastro çal malar  s ras nda; bölünemez büyüklükteki tar m arazisi nitelikli 
ta nmazlardan birlikte mülkiyet (Elbirli i mülkiyeti veya payl  mülkiyet) olarak tasarruf 
edilenlerin 5578 say l  yasan n yürürlü e girdi i 09/02/2007 tarihinden sonra meydana getirilen 
harici ifraz, üçüncü ah slara sat  ve devir gibi taleplerin kabul edilmemesi ve tespitin ifraz veya 
devir i lemin önceki s n r ve mülkiyet durumuna göre yap lmas , Kadastrosu devam eden 
çal ma alanlar nda 5578 say l  yasan n yürürlü e girdi i 09/02/2007 tarihinden sonra 
bölünemez büyüklükteki tar m arazilerinden birlikte mülkiyet (Elbirli i mülkiyeti veya payl  
mülkiyet) olarak tasarruf edilenlerden tapu d  sözle melere dayal  olarak yap lan harici ifraz, 
ifrazen taksim ve sat  gibi nedenlerle tespiti yap lanlar varsa bunlar n tutanaklar n  komisyona 
intikali sa lan p, tespitlerinin yasaya uygun hale getirilmesi , 5578 say l  kanunun yürürlü e 
girdi i 09/02/2007 tarihi itibari ile ask  ilan na al nm  tespitler üzerinde bir i lem yap lmas  
mümkün olmad ndan tespitlerin aynen korunmas , gerekmektedir. 
Bilgilerinize ve Bölge Müdürlü ünüze ba l  tüm birimlere ivedilikle duyurulmas n n teminini rica 
ederim.  
M.ZekiADLI 
Genel Müdür 
 
 
T.C. BAYINDIRLIK VE SKAN BAKANLI I 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Tasarruf lemleri Dairesi Ba kanl  
Say  :B.09.1.TKG.0.10.00.01-073/ 20/03/2007  
Konu : 5578 say l  Kanun. 
GENELGE NO:1643 
2007/5 
TAPU VE KADASTRO …….BÖLGE MÜDÜRLÜ ÜNE  
………………………… TAPU S C L MÜDÜRLÜ ÜNE 
………………………… KADASTRO MÜDÜRLÜ ÜNE 
lgi : a) 03/10/1997 tarihli, 1997/12 say l  genelge, 

b)12/02/2007 tarihli, B.09.1.TKG0100001-073/1640(2007/2) say l  genelge, 
c) 05/03/2007 tarihli, 5578 say l  kanuna göre yap lan protokol. 
 
5403 say l  Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  Kanunun 8 inci maddesi, 09.02.2007 tarihli ve 26429 
say l  Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren, 5578 say l  Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  
Kanununda De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun ile yap lan de i ikli in idaremizi ilgilendiren 
hükümlerinin uygulan  ekli ilgi (b) say l  genelgemizde duyurulmu tu. 
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Ancak söz konusu Kanunun uygulanmas nda meydana gelen tereddütler nedeniyle, Genel 
Müdürlü ümüz ile Tar m ve Köyi leri Bakanl  Tar msal Üretim ve Geli tirme Genel Müdürlü ü 
aras nda 05/03/2007 tarihli “5578 say l  Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  Kanununda De i iklik 
yap lmas  Hakk nda Kanunun 2 inci maddesinin Uygulanmas  ile lgili Protokol” düzenlenmi tir. 
Protokol, “Bilindi i üzere 09.02.2007 tarih ve 26429 say l  resmi gazetede yay mlanan 5578 say l  
Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  Kanununda De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanununun 
2.maddesinde, en küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi gereken bölünemez parsel 
büyüklükleri mutlak tar m arazileri, marjinal tar m arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 
hektar,dikili tar m arazilerinde 0.5 hektar ve örtü alt  tar m yap lan arazilerde 0.3 hektar olarak 
yeniden belirlenmi tir. 
Kanunun 8.maddesinin son f kras nda,”bölünemez büyüklükteki tar m arazilerinin mirasa konu 
olmalar  ve üzerlerinde her ne ekilde gerçekle mi  olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut 
olmas  durumunda, bu araziler ifraz edilemez, paylar  üçüncü ah slara sat lamaz, devredilemez 
veya rehnedilemez” ifadesi yer almaktad r. 
Bu nedenle; 
a) Yukar da belirtilen bölünemez büyüklükteki tar m arazilerinde olu mu  hisselerin üçüncü 
ah slara sat lmas  devredilmesi veya rehin edilmesi yasaklanmakta olup bölünemez 

büyüklüklerin üzerinde alana sahip parsellerdeki hisselerin üçüncü ah slara sat lmas nda, devir 
edilmesinde veya rehin edilmesinde bir sak nca bulunmamaktad r. Ancak ifraz yap l rken tar m 
arazilerinde bölünemez büyüklüklerin alt nda parsel olu turulmaz. 
b) Bölünemez büyüklü ün üzerinde olan tar m arazileri yukar da belirtilen miktarlar n alt nda 
ifraz edilmemek art yla oran na bak lmaks z n hisseli olarak sat labilir 
c) Bölünemez büyüklükte ve birlikte mülkiyetin oldu u tar m arazilerinde, payda lar n n veya 
i tirakçilerinin tamam n n birlikte kat l m  ile üçüncü ki iye sat  yap labilir, devir edilebilir 
veya bölünemez büyüklükte ve birlikte mülkiyetin oldu u tar m arazisinin tümü rehin edilebilir. 
d) Mevcut mevzuatlar kapsam nda yap lan her türlü (naz m imar planlar , uygulama imar 
planlar  ve mevzii imar planlar  gibi) onayl  planlar içerisinde bulunan araziler; tar msal niteli i 
korunacak yerler hariç arsa niteli i kazanmalar  nedeniyle kanun kapsam  d ndad r. 
e) Plan  bulunmayan, yo un yerle im alanlar  içerisinde kalan ve tar msal amaçl  kullan m  
mümkün olmayan araziler de bu kanun kapsam  d ndad r. 
f) Kadastro çal malar nda; Kadastronun tasfiyeye yönelik bir uygulama olmas  nedeniyle, tapu 
d  sözle melere dayal  yap lan ifrazen taksim i lemlerinde 5403 say l  Kanunun, harici 
sat larda ise 5578 say l  Kanunun yürürlük tarihleri esas al nacakt r.” hükümlerine göre; 
1- Bölünemez büyüklükteki tar m arazilerinde “Bölünemez büyüklük, mutlak tar m arazileri ve 
özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tar m arazilerinde 0,5 hektar, örtü alt  tar m  yap lan 
arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tar m arazilerinde 2 hektard r. Tar m arazileri bu 
büyüklüklerin alt nda ifraz edilemez, bölünemez veya küçük parsellere ayr lamaz.Ancak çay, 
f nd k, zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yeti ti i yerler ile seralar n 
bulundu u alanlarda, yörenin arazi özellikleri daha küçük parsellerin olu mas n  gerekli k ld  
takdirde, Bakanl n uygun görü ü ile daha küçük parseller olu turulabilir.Bakanl n uygun 
görü ü ile kamu yat r mlar  için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak üzere tar m arazileri, 
belirlenen büyüklükteki parsellerden daha küçük parçalara bölünemez.”birlikte mülkiyet 
olarak tasarruf edilen hisselerin üçüncü ah slara sat lmas , devredilmesi veya rehin edilmesi 
yasaklanm  oldu undan, hisselerin aynen veya parçalara ayr lmak suretiyle üçüncü ki ilere 
sat , devri veya rehin edilmesine yönelik talepler kar lanmayacakt r.  
Ancak, birlikte mülkiyet olarak tasarruf edilen bölünemez büyüklükteki tar m arazilerinde, 
payda lar n veya i tirakçilerin tamam n n birlikte kat l m yla hisselerini üçüncü bir ki iye 
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satmalar , devir etmeleri veya tar m arazisinin tümünü rehin etmelerinde bir sak nca 
bulunmamaktad r. Buna ilave olarak, payda lar kendi aralar nda paylar n  birbirlerine sat  
yapabilir, devredebilirler. 
Tar m arazisinin hangi s n fa girdi i, Tar m ve Köyi leri Bakanl  Tar m l veya lçe Müdürlüklerine 
soru konusu edilerek veya ilgilisi taraf ndan al nacak yaz  ile belgelendirilecektir. E er bölünemez 
büyüklükte tar m arazisi ise tescilli oldu u tapu kütük sayfas n n beyanlar hanesine “5403 say l  
Kanunun 8 inci maddesine tabiidir.” eklinde erh verilmesi gerekmektedir. 
2-Bölünemez büyüklüklerin üzerinde bir alana sahip tar m arazilerinde, payda lardan bir veya 
birkaç n n hisselerini üçüncü ah slara aynen veya k smi olarak satmalar nda, devir etmelerinde 
veya rehin etmelerinde bir sak nca bulunmamaktad r. 
3-Talep konusu parselin bulundu u yerin plan n n olup olmad ; plan  varsa kullan m amac n n 
(naz m, uygulama imar,v.b.) ne oldu u ilgili Belediyelerden veya Valiliklerden al nacak yaz  ile 
belgelendirilecektir.Bu planlar n kesinle mesi ile plandaki kullan m amac na tabi olaca ndan, 
tar msal alana tahsis edilmeyen yerler, bu kanun kapsam  d nda de erlendirilecektir. 
4-Onayl  imar plan  bulunmamakla birlikte, Yo un yerle im alanlar  içerisinde kalan ve tar msal 
amaçl  kullan m n n mümkün olmad  Belediye s n rlar  içerisinde ise Belediyeden, belediye 
s n rlar  d nda ise Valilikten ( l Özel dare) al nacak yaz  ile belgelendirilerek ,bu Kanun 
kapsam  d nda de erlendirilecektir. 
5-3083 say l  Sulama Alanlar nda Arazi Düzenlenmesine Dair Tar m Reformu Kanunu ile ilgili 
olarak Tar m Reformu Bölge Müdürlü üne ve Tar m l veya lçe Müdürlüklerine soru konusu 
edilerek al nacak cevaba göre i lemlere yön verilecektir. 
6-Kesinle mi  mahkeme kararlar n n uygulanmas  Anayasam z n 138 inci maddesinin amir 
hükmüdür. Bu nedenle bölünemez büyüklükte ve birlikte mülkiyetin oldu u tar m arazileri 
hakk nda verilen mahkeme kararlar  yerine getirilecektir. 
7-Bölünemez büyüklükte ve birlikte mülkiyetin oldu u tar m arazilerinde, sat a konu 
edilemeyen yerlerin, sat  vaadlerine de konu olamayaca  ku kusuzdur. 
8-Talebe ba l  i lemlerde; 5578 say l  yasa kapsam nda bölünemez büyüklü ün alt nda parsel 
olu turulmas  mümkün olmad ndan, 5578 say l  yasan n yürürlü e girdi i 09/02/2007 
tarihinden önce al nm  olsa da ifraza yönelik belediyelerden ve idare kurullar ndan al nan 
encümen kararlar  uygulanamayacakt r. 
9- Kadastro çal malar nda; 
a) Kadastro çal malar nda Taksim Sebebiyle Ay rma ve Birle tirmeler Hakk nda Yönetmeli in 3/c 
maddesinde, 5403 say l  Toprak Koruma ve Arazi Kullan m Kanunun yürürlü e girdi i 19/07/2005 
tarihinden sonra tar m arazilerinde haricen yap lm  olan her türlü ifrazen taksimlerde, ifrazen olu an 
parsellerin yüzölçümleri bu Kanuna göre belirlenecek tar msal arazi yeter büyüklüklerinin alt nda ise 
ifrazen taksimin kabul edilmeyece i belirtilmi ti. 
Bu kerre, 09/02/2007 tarihli 26429 say l  Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren, 5578 
say l  Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  Kanununda De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun ile 
tar m arazilerinde bölünemez büyüklük, mutlak tar m arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 
hektar, dikili tar m arazilerinde 0,5 hektar, örtü alt  tar m  yap lan arazilerde 0,3 hektar ve 
marjinal tar m arazilerinde 2 hektar olarak belirlendi inden, 5403 say l  Kanunun yürürlü e 
girdi i 19/07/2005 tarihinden sonra tar m arazilerinde, hissedarlar  veya i tirakçileri aras nda 
haricen yap lm  olan ifrazen taksimlerde, ifrazen olu an parsellerin yüzölçümlerinin bölünmez 
büyüklük olarak kabul edilen bu miktarlar n alt nda olmas  durumunda ifrazen taksim talebi 
kar lanmayacakt r.19/07/2005 tarihinden önce yap ld  tespit edilen ifrazen taksimlerde ise 
parsel yeter büyüklü ü aranmayacakt r. 
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b) 5578 say l  Kanunun 2 inci maddesi ile, bölünemez büyüklükteki tar m arazilerinin mirasa 
konu olmalar  ve üzerlerinde her ne ekilde gerçekle mi  olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut 
olmas  durumunda, bu araziler ifraz edilemez, paylar  üçüncü ah slara sat lamaz, devredilemez 
veya rehnedilemez hükmü getirildi inden, Tar m ve Köyi leri Bakanl  Tar m l veya lçe 
Müdürlüklerinden bildirilen birlikte mülkiyet olarak tasarruf edilen bölünemez büyüklükteki 
tar m arazilerinde, 5578 say l  Kanunun yürürlü e girdi i 09/02/2007 tarihinden sonra haricen 
yap lm  olan hisselerin aynen veya parçalara ayr lmak suretiyle üçüncü ki ilere sat  kabul 
edilmeyecektir ve kadastro tutana n n beyanlar hanesine “5403 say l  Kanunun 8 inci 
maddesine tabiidir.” eklinde erh verilmesi gerekmektedir. 
Ancak, birlikte mülkiyet olarak tasarruf edilen bölünemez büyüklükteki tar m arazilerinde, 
payda lar n veya i tirakçilerin tamam n n birlikte kat l m yla hisselerini üçüncü bir ki iye 
satmalar  mümkün oldu undan, 3402 say l  Kanundaki artlar n mevcut olmas  halinde tespit 
al c s  ad na yap lacakt r. 
09/02/2007 tarihinden önce yap ld  tespit edilen harici sat larda ise, bu Kanun hükümleri 
uygulanmayacakt r.  
lgi (b) genelge ile ilgi (a) genelgenin tar m arazilerine yönelik hükmü yürürlükten kald r lm t r.  

Bilgilerinize ve Bölge Müdürlü ünüze ba l  tüm birimlere ivedilikle duyurulmas n n teminini rica 
ederim. 
 
Mehmet Zeki ADLI 
Genel Müdür V. 
 
T.C. BA BAKANLIK 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ü 
Tasarruf lemleri Dairesi Ba kanl  
 
Genelge No: 1458 
Genelge Tarihi: 17.01.1984 
Konusu: Sicil Üzerinde Yap lm  Olan Hatalar n Tashihi Hk. 

Hatalar n idari yoldan düzeltilmesi hakk ndaki 1193 say l  genelgenin uygulanmas nda tereddüde 
dü üldü ü, çe itli ba vuru ve inceleme raporlar ndan anla lmas  üzerine, konuya aç kl k getirilmesi 
bak m ndan bu genelge yap lm t r. 

Bu genelge uyar nca tashih i lemleri tapu sicil muhaf zl klar nca yap labilecektir. 
 
A - Kadastro ve Tapulama Hizmetlerinden Do an Hatalar: 
1) Tashihe konu hatalar; tapulama ve kadastro hizmetleri sonucunda do mu  ve tesbitler 

kesinle erek kütük, pafta ve evrak  müsbiteler tapu dairelerine devredilmi  bulunmal d r. 
2) Hatal  i lemlerin söz konusu oldu u ta nmazlarda, tahdit ve tesbitin herhangi bir tapu kayd na 

veya herhangi bir kamusal belgeye dayand r lmamas , ba ka bir anlat mla hatan n, tahdit ve tesbitin, 
senetsizden bilirki iler veya muhtar n yanl  beyan  sonucunda yap lm  olmas yla meydana geldi i 
belirlenmelidir. 

Buna göre tapulama ve kadastrolama hizmetleri s ras nda vuku bulan ve kesinle en tahdit ve tesbit 
i lemlerinde; 

a) Evrak na ve haritas na ayk r  olarak hatal  tescil edilen yüzölçümleri, 
b) Evrak na ve haritas na ayk r  olarak hatal  tescil edilen ta nmaz n niteli i, 
c) Malikin soyad n n yanl  yaz lmas  veya hiç yaz lmam  bulunmas , 
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d) Malikin baba ad n n yanl  yaz lmas   veya hiç yaz lmam  olmas , 
e) Malikin cinsiyetinin mülkiyet hanesine yanl  yaz lm  bulunmas , yani o lu yerine k z , 

k z  yerine o lu yaz lm  olmas , 
f) Malikin baba ad  ile birlikte soyad n n yanl  yaz lm  olmas , 
g) Malik ad n n noksan veya yanl  yaz lm  olmas , 
h) Malik veya baba ad  iki isim iken, tek isim yahut tek isim iken iki isim yaz lm  olmas  

yada tek veya iki ismin rumuzla yaz lm  olmas , 
gibi meydana gelmi  hatalar, idari yönden tashihi gerekli maddi hatalar olarak kabul edilmelidir. 
Yukar da yaz l  maddi hatalar n, ilgililerinin bir kusuru olmaks z n idaremizden kaynakland n n 

kadastro beyannameleri ile tapulama tutanaklar  ve ba l  belgelerin incelenmesinden anla lmas  
halinde; gerekti inde ta nmaz n bulundu u mahallesi veya köyü muhtarl ndan al nacak foto rafl  
ilmuhaber ile nüfus idaresinden al nacak kay t örne i birlikte de erlendirilmelidir. 

Ancak; yüzölçümü ile ilgili hatalar n tashihinde, mahallinde inceleme yap larak eldeki verilerin 
zemine uygunlu u, bir tutanakla tevsik edilmelidir. 

Tapu sicilindeki di er bilgilerin buradaki veriler ile uygunlu unun tespit edilmesi, ayr ca Tapu Sicil 
Tüzü ünün 16 nc  maddesi uyar nca kanaat getirilmesi halinde, tashih talebi yevmiye defterine kay t 
edilmek ve tapu senedi düzenlemek suretiyle tashih i lemi yap lmal , aksi takdirde talep red 
edilmelidir. 

3) Kadastro veya tapulama tahdit ve tesbiti tapu kayd na dayal  olarak yap lmakla birlikte, malik 
hanesinde yaz l  isimler tapu kayd na uygun de ilse, bu durumda tashih i lemi ancak kadastro veya 
tapulamadan öneki tapu kayd na uygun hale getirebilmek için yap labilmelidir. Kadastro veya 
tapulama tesbiti dayand  tapu kayd na uygun ise, düzeltme istemi kabul edilmemeli düzeltmenin 
yap lmas na ili kin mahkeme karar  aran lmal d r. 

Tahdit ve tesbit tapu kayd na uygun olmakla beraber kadastro ve tapulamaya esas tapu kayd ndaki 
tescilin evrak  müsbitesine muhalif oldu unun anla lmas  halinde, nüfus kayd , foto rafl  ilmuhaberi, 
evrak  müsbite ile kar la t r larak, tüzü ün 16. maddesine göre de kanaat gelmesi halinde de tashih 
i lemi yap labilmelidir. 

4) Hatal  oldu u belirtilen tapu kayd  kadastro veya tapulama tahdit veya tesbitine vaki itirazlar 
sonucu, ilgili mahkemelerde verilen kararlar ile olu mu  ve kararlar uygun ekilde tescil edilmi  ise, 
düzeltme yine  mahkeme karar  ile yap lmal d r. 

 
B - Tapu Sicil Muhaf zl klar nca Yap lan Hatalar: 
Tapu sicilinde kay tl  ta nmazlar n devir ve temliki s ras nda, tapu idarelerince meydana getirilen 

ve yukar da tan mlanan nitelikteki maddi hatalar, 
1) lem an nda fark na var lan hatalar, Tapu Sicil Tüzü ünün 107 ve 109 ncu maddeleri uyar nca 

tahsihler siciline al narak re'sen, 
2) lemden sonra ilgililerinin ve üçüncü ah slar n muttâli olduklar  hatalar, tashihler siciline 

al nmak suretiyle de il, Tapu Sicil Tüzü ünün 107 nci maddesi uyar nca ilgilisinin konuya ili kin 
talebinin yevmiye defterine kay t edilmek, yeni kay t tesis ve tapu senedi düzenlenmek suretiyle 
düzeltilmelidir. 

Bu gibi durumlarda hataya konu ta nmaz n ilk tesisinden itibaren tüm tedavüllerine ait evrak  
müsbite ve resmi senetlerine inilerek hatan n olu tu u i lemdeki kimlik tesbitinin (nüfusda kay tl  
oldu u yer, cilt, sahife ve s ra no) kanuni belgelere dayand r l p dayand r lmad  ara t r lmal  ve e er 
kimlik tesbiti mevzuata uygun ekilde yap lm  olmas na ra men tescil hatal  ise, hata Tapu Sicil 
Tüzü ünün 107 nci maddesi gere ince ilgililerinin  talepleri yevmiye defterine kaydedilip, yeni kay t 
tesis edilerek giderilmelidir. 

3) 2521 say l  Soyad  Kanunundan önce tesis edilmi  tapu kay tlar  ile bu kay tlar esas al nd  
kadastro ve tapulama tesbitlerinde eksik olan soyadlar n n ilavesi  i lemleri de, al nacak nüfus kayd  ve 
ilmuhaberlere dayand r larak yerine getirilmelidir. 
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C - Di er darelerin Sebep Oldu u Hatalar: 
Tapu sicil muhaf zl klar nda yap lan akit ve tescil i lemlerine dayanak olan ve di er idareler veya 

mahkemelerce düzenlenen (kimlik belgesi, tahsis karar , veraset belgesi v.s.) belgelerde bu idarece 
dü ülen hatalar da yine ayn  idarenin do ru durumu belirleyen resmi belgelerine dayand r larak 
düzeltilmelidir. 

D) Yukar da say lan hallerden ba ka, bir hata olmay p eksiklik bulundu u takdirde (Malik veya 
babas n n iki ad ndan birinin veya iki veya daha fazla kelimeden müte ekkil soyad ndan birinin 
yaz lmam  olmas  gibi) geldi kay tlara ve mevcut belgeler de erlendirilerek,  ilgilisinin hak sahibi 
oldu una da kanaat getirildi inde i lemin yerine getirilmesi gerekir. 

 
E- Mali Yönü: 
1) darelerimizce meydana getirilen hatalar; 
Gerek tapu sicil muhaf zl klar n n ve gerekse kadastro veya tapulama müdürlüklerinin sebep oldu u 

hatalar harçlar kanunun 59 ncu maddesi gere i olarak harç al nmadan tashih edilmelidir. 
2) Di er idarelerce meydana getirilen hatalar; 
darelerimizin kusurundan de ilde, di er idarelerin düzenledikleri belgelere dayal  olarak meydana 

gelen hatalar ise tashih harc  ödettirildikten sonra düzeltilmelidir. 
Bilgilerinizi ve i  sahiplerine içtenlikle kolayl k gösterilmesini ve yasal her imkana ba vurularak 

i lemin yerine getirilmesi için samimi ve azami gayret sarfedilmesini, konuya ili kin uygulaman n 
buna göre  yönlendirilmesini rica ederim. 

Genel Müdür 
 

3402 SAYILI KADASTRO KANUNU 
 

Kabul Tarihi: 21/06/1987 
Resmi Gazete tarih ve say s : 09/07/1987-19512 
 
De i iklik Yapan Kanunlar:  
1- 22/02/2005 tarihli ve 5304 say l  Kadastro Kanununda De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun: 
03/03/2005 tarihli ve 25744 say l  Resmi Gazete. 
2- 03/07/2005 tarihli ve 5403 say l  Toprak Koruma ve Arazi Kullan m  Kanunu: 19/07/2005 tarihli ve 
25880 say l  Resmi Gazete. 
Kadastro tutanaklar n n kesinle mesi ve hak dü ürücü süre 
Madde 12 – 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava aç lmayan kadastro tutanaklar na ait 
s n rland rma ve tespitler kesinle ir.  
Kadastro müdürü taraf ndan onaylanarak kesinle en tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinle mi  
kararlar ; kesinle me tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu 
kütüklerine kaydedilir. 
Bu tutanaklarda belirtilen haklara, s n rland rma ve tespitlere ait tutanaklar n kesinle ti i tarihten 
itibaren on y l geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukukî sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve 
dava aç lamaz. 
Kadastrosu tamamlanan çal ma alan  içerisinde kalan eski tapu kay tlar , i leme tabi kay t niteli ini 
kaybederler. Bu kay tlara dayan larak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde i lem yap lamaz.  
Kesinle memi  tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmi se, iddia ve ta nmaz n niteli ine 
bak lmaks z n, ta nmaz  tescil tarihinden itibaren 20 y l müddetle malik s fat yla zilyetli inde 
bulunduranlar ile bunlar n akdi ve kanuni halefleri aç lm  ve aç lacak olan davalarda medenî kanunun 
tapuya itimat prensibinden yararlan rlar. 
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Kamu Mallar  
Madde 16 – Kamunun ortak kullan lmas na veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayr lan yerlerle 
Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan sahipsiz yerlerden: 
 A) Kamu hizmetinde kullan lan, bütçelerinden ayr lan ödenek veya yard mlarla yap lan resmi 
bina ve tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binalar , köy odas , hastane veya di er sa l k 
tesisleri, kütüphane, kitapl k, namazgâh, cami, genel mezarl k, çe me, kuyular, yunak (y kanma 
yeri) ile kapanm  olan yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve bo luklar ve 
benzeri hizmet mallar ) kay t, belge veya özel kanunlar na göre Hazine, kamu kurum ve kurulu lar , 
il, belediye, köy veya mahalli idare birlikleri tüzelki ili i, adlar na tespit olunur. 
 B) Mera, yaylak, k lak, otlak, harman ve panay r yerleri gibi paral  veya paras z kamunun 
yararlanmas na tahsis edildi i veya kamunun kadimden beri yararland  belgelerle veya bilirki i veya 
tan k beyan  ile ispat edilen orta mal  ta nmaz mallar s n rland r l r, parsel numaras  verilerek 
yüzölçümü hesaplan r ve bu gibi ta nmaz mallar özel siciline yaz l r.  
Bu s n rland rma, tescil mahiyetinde olmad  gibi bu suretle belirlenen ta nmaz mallar, özel 
kanunlar nda yaz l  hükümler sakl  kalmak kayd yla özel mülkiyete konu te kil etmezler. 
Yol, meydan, köprü gibi orta mallar  ise haritas nda gösterilmekle yetinilir. 
  C) Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan kayalar, tepeler,da lar (bunlardan ç kan 
kaynaklar) gibi, tar ma elveri li olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve 
s n rland rmaya tabi de ildir, istisnalar sakl d r. 
 D) Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan ormanlar, bu Kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde, özel kanunlar  hükümlerine tabidir. 
 
Hatalar n düzeltilmesi  (1) 
Madde 41 – (De i ik birinci f kra: 22/02/2005–5304/9 md.) Kadastro s ras nda veya sonras nda 
yap lan i lemlerle geometrik durumlar  kesinle mi  olan ta nmazlarda ölçü, s n rland rma, 
tersimat ve hesaplamalardan do an hatalar, ilgilinin müracaat  veya kadastro müdürlü ünce 
re’sen düzeltilir. Düzeltme, ta nmaz malikleri ile di er hak sahiplerine tebli  olunur. Tebli  
tarihinden ba layan otuz gün içinde düzeltmenin kald r lmas  yolunda sulh hukuk 
mahkemesinde dava aç lmad  takdirde, yap lan düzeltme kesinle ir. (2) 
 (De i ik:  22/02/2005–5304/9 md.) Kadastro s ras nda veya sonras nda yap lan i lemlerle 
kesinle mi  olan ta nmazlarda, de i iklik i lemleri s ras nda ortaya ç kan yüzölçümü 
farkl l klar ndan, kadastronun dayand  teknik kurallarda belirtilen hata s n rlar  içinde 
kalanlar n re’sen düzeltilmesine kadastro müdürlükleri yetkilidir. (2) Bu maddenin 
uygulanmas nda, 12 nci maddede belirtilen hak dü ürücü süre aranmaz. 

Bu düzenlemeye göre; 41 gere ince idari yoldan düzeltilebilecek hatalar  u ekilde 
s ralayabiliriz; 

 Düzeltmeye tabi hatan n, kadastro çal malar  ya da de i iklik (tapu-fen) i lemleri 
s ras nda yap lm  olmal d r, 

 Geometrik durumu kesinle mi  olmal d r, 
 Düzeltilecek hatalar; Ölçü, s n rland rma, tersimat ve hesaplamadan do an teknik 
hatalar olmal d r. 

 Ayr ca, yap ld  tarihteki tecviz dahilinde kalan hatalard r. 
3402 say l  Kanunun 22’nci Maddesi ve Yenileme 
 Teknik nedenlerle yetersiz kalan, uygulama özelli ini kaybeden, eksikli i görülen 
paftalar n yenilenmesini öngören 2859 say l  “Tapulama ve Kadastro Paftalar n n Yenilenmesi 
Hakk nda Kanun” halen yürürlüktedir. 
 Ayr ca; kadastro çal malar  ya da de i iklik i lemleri s ras nda yap lan s n rland rma, 
ölçü, tersimat ve hesaplama hatalar n n idari yoldan düzeltilmesini öngören 3402 say l  Kadastro 
Kanununun 41’inci maddesi de yürürlüktedir. 
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 Gerek 2859 say l  Kanun ve gerekse 3402 say l  Kanunun 41’inci maddesi halen 
yürürlükte olmas na ra men, geçen y llar itibariyle gerek Yenileme Kanunundan ve gerekse, 
41’inci maddeden istenen rand man n al namam  olmas  sebebiyle yeni bir yasal düzenlemeye 
gerek duyulmu tur. 
 Bilindi i üzere 22 ubat 2005 tarihinde kabul edilen 5304 say l  Kanun ile, 3402 say l  
Kadastro Kanununun baz  maddelerinde de i iklik yap lm t r. De i iklik yap lan maddelerden 
biri de 22’nci maddedir. 
 De i iklik ile birlikte 3402 say l  Kadastro Kanununun 22’nci maddesi (A) bendi 
gere ince de kadastro paftalar  yenilenebilecektir. 
 Buna göre 22/A gere ince; 
 Tapulama, kadastro veya de i iklik i lemlerine ili kin; s n rland rma, ölçü, çizim ve 
hesaplamadan kaynaklanan hatalar  gidermek üzere uygulama niteli ini kaybeden, teknik 
nedenlerle yetersiz kalan, eksikli i görülen veya zemindeki s n rlar  gerçe e uygun göstermedi i 
tespit edilen kadastro haritalar  tekrar düzenlenerek tapu sicilinde gerekli düzeltmeler,  
 Yap labilecektir. 
 

TESC LE KONU OLAN HAR TA Ve PLANLAR YÖNETMEL   
- Genel Tan t m  
A. Kapsam  
Madde 1 - Bu yönetmelik: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünün yasalar uyar nca yapmakla 
yükümlü oldu u kadastro, tapulama ve tapu fen hizmeteri d nda kalan ve özellikle;  
a) mar pânlar , gecekondu imar plânlar , arazi toplula t rma plânlar , toprak da t m plânlar  
ve benzeri plânlar, 
b) Kamula t rma planlar, 
c) S n rland rma haritalar , 
ç) Hükme ba lanm  harita ve planlar, 
d) Özel parselasyon plânlar ,  
ile benzeri di er tescile konu olacak her türlü harita ve planlar n yap m  ile yetki, kontrol ve tescil 
i lemlerinde uygulanacak esaslar  kapsar.  
B. Yetki ve Sorumluluk  
Madde 2 - Plân ve haritalar n sorumlulu u, bir Harita - Kadastro Y. Mühendisi veya mühendisi 
taraf ndan deruhte edilmi  olacakt r. 

1. Maddenin ç) bendinde sözü edilen ve 5519 ve 5520 say l  kanunlar ile 2644 say l  tapu 
kanunun 32. maddesine göre veya di er amaçlar için yarg  organlar nca düzenlettirilen harita ve 
plânlar, Harita - Kadastro Y. Mühendisleri veya Mühendisleri, Tapu fen amirleri, tapu fen 
memurlar , bunlar yoksa Tapu-Kadastro Genel Müdürlü ünce yetkilendirilecek ayn  nitelikteki 
teknik elemanlar taraf ndan yap lm  olmal d r. 
 
TAPU KANUNU 
Kanun Numaras  : 2644 
Kabul Tarihi : 22/12/1934 
Yay mland  R. Gazete : Tarih : 29/12/1934 Say  : 2892 
Yay mland  Düstur : Tertip : 3 Cilt : 16 Sayfa : 312 
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Madde 21 – Köy ve belediye s n rlar  içinde kapanm  yollarla yol fazlalar  köy veya belediye 
nam na tescil olunur. 
Madde 31 – (De i ik: 25/1/1950 - 5520/1 md.) 
Gayrimenkul mallar n yüz ölçüsü tapu sicilinde yaz l  miktardan fazla ç k pta bu fazlal n 
biti ik araziye el uzatmaktan ileri gelmedi ine ve s n rca da bir de i iklik olmad na 
mahkemece karar verilirse sicille karar veçhile kaydolunur. 
Mahkeme gayrimenkulün ba nda incelemeler yapar ve biti ik gayrimenkul maliklerini dinler. 
Mahkeme karar na, tapu fen memurlar na ve bunlar yoksa yetkili fen memurlar na veya 
mühendislere yapt r lacak o yere ait harita da eklenir. tiraz halinde genel hükümler 
çerçevesinde dava aç l r. 
Madde 32 – Plan  veya resmi ekilde yap lm  haritas  bulunan gayrimenkullerin gerek kazaen 
ve gerekse r zaen parçalara ayr lmas nda harita yap lmas  mecburidir. ehir ve kasabalar n 
belediye s n rlar  içinde olupta tapu fen memuru bulunan yerlerde plan ve haritaya ba l  
olmayan gayrimenkullerin parçalara ayr lmas nda da harita yap l r. Belediye s n rlar  d nda 
bulunan gayrimenkullerden kazai ekilde parçalara ayr lanlar n haritas n  yapt rmak hakimin 
takdirine ba l d r. 
 

TAPU S C L  TÜZÜ Ü 
 
Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/05/1994 - 94/5623 
Dayand  Kanun Tarihi - No: 17/02/1926 - 743 
Yay mland  Resmi Gazete Tarihi - No: 07/06/1994 - 21953 
B R NC  BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE KISALTMALAR 
AMAÇ 
Madde 1 - Bu Tüzü ün amac , Türk Medeni Kanunun öngördü ü tapu sicillerinin düzenli bir 

biçimde tutulmas n  sa lamakt r. 
KAPSAM 
Madde 2 - Bu Tüzük, mülkiyet ve mülkiyet d ndaki ayni ve ahsi haklar n tapu siciline 

tescil edilme ko ullar n , tescil, de i iklik, terkin ve düzeltme i lemlerini kapsar. 
KISALTMALAR 
Madde 3 - Bu Tüzükte geçen; 
a) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, 
b) Müdürlük:Tapu sicil müdürlü ü, 
c) Müdür:Tapu sicil müdürü 
d) Kütük:Tapu kütü ü ve kat mülkiyeti kütü ü, anlam nda kullan lm t r. 
K NC  BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 

TAPU S C L  
Madde 4 - Tapu sicili, ta nmaz mal ile üzerindeki haklar n durumlar n  göstermek üzere 

Devletin sorumlulu u alt nda tescil ve aç kl k ilkelerine göre tutulan sicildir. 
S C L BÖLGELER  
Madde 5 - Her ilçenin idari s n rlar  bir tapu sicil bölgesidir. 
Tapu sicili, bölgesi içindeki her mahalle veya köy için ayr  ayr  düzenlenir. 
Genel Müdürlük, i lemlerin ve nüfus yo unlu unun çok oldu u ilçelerde birden fazla müdürlük 

olu turabilir. 
TAPU S C L N N OLU UMU 
Madde 6 - Tapu sicili, a a da belirtilen ana ve yard mc  sicillerden olu ur: 
A) Ana siciller: 
a) Tapu kütü ü, 
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b) Kat mülkiyeti kütü ü, 
c) Yevmiye defteri, 
d) (De i ik bend: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/1.mad) *1* Resmi belgeler (resmi senet, 

mahkeme karar  ve di erleri), 
e) (Ek bend: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/1.mad) Plan. 
B) Yard mc  siciller: 
a) Mal sahipleri sicili, 
b) Aziller sicili, 
c) Düzeltmeler sicili, 
d) Kamu orta mallar  sicili. 
(De i ik f kra: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/1.mad) *1* Genel Müdürlük gerekli gördü ü 

yerlerde sicillerin bir k sm n  ya da tamam n  karteks eklinde veya bilgisayar ortam nda tutturmaya ve 
uygulatmaya yetkilidir. 

TAPU S C L NE YAZIMI GEREKEN TA INMAZ MAL VE HAKLAR 
Madde 7 - Tapu siciline a a dakiler ta nmaz mal ve hak olarak yaz l r: 
a) Arazi, 
b) Ba ms z bölümler, 
c) (De i ik bend: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/2.mad) *1* Ba ms z ve sürekli haklar. 
Mevzuat çerçevesinde tescilleri zorunlu hale gelmedikçe Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda 

bulunan yerlerle, kamunun ortak kullan m na ayr lm  ta nmaz mallar kütü e yaz lamaz. 
ARAZ  
Madde 8 - Bir sicil bölgesindeki arazi, tamam n n veya büyük k sm n n bulundu u mahalle veya 

köyün kütü üne yaz l r. 
Birden fazla sicil bölgesinde kalan ta nmaz mal, ilgili oldu u her sicil bölgesi kütü üne ayr  ayr  

yaz l r ve kay tl  oldu u di er sicil bölgeleri de gösterilir. Bu ta nmaz malla ilgili her türlü talep büyük 
k sm n n bulundu u müdürlü e yap l r. Bu müdürlükçe yap lan i lemler ilgili müdürlüklere 
bildirilerek, tapu sicili üzerinde gerekli de i ikli in yap lmas  sa lan r. 

BA IMSIZ BÖLÜMLER 
Madde 9 - Ana ta nmaz mal n ba ms z mülkiyete konu olan bölümleri, kat mülkiyeti 

kütü ünde ayr  ayr  sayfalara yaz l r. 
BA IMSIZ VE SÜREKL  HAKLAR 
Madde 10 - (De i ik madde: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/3.mad) *1* Süresiz veya en az otuz 

y l süreli olan ve tasarruflar  k s tlamayan veya izne tabi k lmayan ba ms z ve sürekli irtifak haklar , 
tapu kütü ünün ayr  bir sayfas na ta nmaz mal olarak tescil edilir. 

Tapu kütü üne ta nmaz mal olarak tescil edilen ba ms z ve sürekli haklar, üçüncü ki ilere devir 
olunabilir, mirasç lara geçebilir ve üzerinde her türlü ayni ve ki isel hak kurulabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: STEM VE BELGELENMES  
STEM ZORUNLULU U 

Madde 11 - Kanunlarda veya bu Tüzükte yaz l  istisnalar d nda, yaz l  istem olmad kça tapu 
sicili üzerinde i lem yap lamaz. 

stem, tescili bozucu veya hükümsüz k l c  kay t ve arta ba lanamaz. 
Müdürlüklere her türlü i lem için yap lacak ba vurular, memur taraf ndan ba vuru belgesi 

doldurulmak, tarih at lmak, memur ve ba vuruda bulunan taraf ndan imzalanmak suretiyle yaz l  hale 
getirilir. 

Sa r, dilsiz ve körler ile okuma yazma bilmeyenler taraf ndan yap lacak ba vurularda bu 
Tüzü ün 17nci ve 18 inci maddeleri hükümleri uygulan r. 

STEMDE BULUNACAKLAR 
Madde 12 - Kanuni istisnalar d nda, tapu sicilinde hak sahibi olan ki iler istemde bulunabilir. 

Tapu siciline yaz mdan önce hak sahibi olmu  ki iler de bu hakk n yaz m  için gerekli belgelerle 
istemde bulunabilirler. 
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HAK SAH B N N BEL RLENMES  
Madde 13 - stem, müdür veya görevlendirece i bir memur taraf ndan incelenerek hak sahibi 

taraf ndan yap l p yap lmad  saptan r. 
stemde bulunan hak sahibi gerçek ki i ise, nüfus cüzdan  veya pasaport istenilerek kütük, resmi 

senet ve ta nmaz mal dosyas ndaki belgelerde yer alan imza ve foto raflara göre ayn  ki i olup 
olmad  belirlenir. 

Nüfus cüzdan  ve pasaport d nda kimlik tesbitinde kabul edilebilecek di er belgeleri 
belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. 

stem vekaleten yap lm sa vekilden Noterlik Kanununa göre düzenlenmi  ve istem konusu i leri 
yapmaya yetkili oldu unu içerir vekaletname istenir. Vekil, tevkil yetkisine dayal  olarak bir ba kas n  
vekil tayin etmi  ise, ayr ca dayana  olan vekaletname de aran r. Vekilin kimli i saptand ktan sonra 
tapu sicilindeki hak sahibi ile vekaletnamedeki müvekkilin kimli i kar la t r l r. 

stem bir tüzel ki i ad na yap lm  ise, talep edilen i lemi yapabilece ini ve temsilcilerini 
belirten, kanunlarda yaz l  mercilerden al nm  yetki belgesi aran r. 

stemde bulunan ki i kanuni temsilci ise, yetkili oldu unu belirten karar veya belge istenir. 
stem resmi kurulu larca yap l rsa, kurulu lar n ve temsilcilerinin yetkilerinin olup olmad  

ara t r l r. 
TASARRUF YETK S N N BEL RLENMES  
Madde 14 - stemde bulunanlar n medeni haklar  kullanma ehliyetinin olup olmad  ara t r l r. 

Medeni haklar  kullanma ehliyeti konusunda ku kuya dü ülürse, müdür hükümet tabipli inden konu 
ile ilgili rapor isteyebilir. 

AKD  GEREKT RMEYEN LEMLERDE STEM BELGES  DÜZENLENMES  
Madde 15 - Akit yap lmas n  gerektirmeyen i lemlerde istem sahibinin kimlik bilgileriyle 

adresini içeren istem belgesi düzenlenir. stem sahibi belgeyi, "okudum" ibaresini yazarak imzalar, 
Belge, müdürle belgeyi düzenleyen memur taraf ndan imza edilir ve daire mührü ile onar r. 

AKD  GEREKT REN LEMLERDE RESM  SENET DÜZENLENMES  
Madde 16 - Akdi gerektiren i lemlerde resmi senet düzenlenir. Resmi senede taraflar n kimlik 

bilgileri ve ikametgah adresleri eksiksiz yaz l r. Düzenlenen resmi senet memur taraf ndan müdür ve 
taraflar n huzurunda okunur. Taraflar isterlerse resmi senedi kendileri de al p okuyabilirler. Resmi 
senede taraflar n foto raflar  yap t r l r. Taraflar resmi senetteki imza yerine "okudum" ibaresini 
yazd ktan sonra, hem imza yerlerini ve hem de kar l kl  birbirlerinin foto raf  üzerini imzalarlar. (Ek 
cümle: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/4.mad) Ancak, tüzelki ileri temsil eden yetkililerden foto raf 
istenmez. 

Taraflar n imzas  al nd ktan sonra resmi senedi, müdür ve düzenleyen memur da imza ederler. 
Ayr ca müdür, daire mührü ile kendi imza yerini ve foto raflar  mühürler. 

TANIK BULUNDURULMASI GEREKEN HALLER 
Madde 17 - Akitli ve akitsiz i lemlerde; 
a) Taraflardan biri veya birkaç  imza bilmiyorsa, 
b) Taraflardan biri veya birkaç  okuma yazma bilmiyorsa, 
c) Taraflardan biri veya birkaç  sa r, kör veya dilsiz ise, 
d) Taraflar n kimli inde ku kuya dü ülmü  ise, 
e) Ölünceye kadar bakma akitlerinde, 
f) Kanunlar n öngördü ü i lemlerde iki tan k bulundurulur. 

lemin yap ld  dairede çal anlar tan kl k yapamazlar. 
Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde, ayr ca yeminli tercüman bulundurulur. 

Tan klar ve tercüman da resmi senedi imza ederler. Resmi senede tan k ve tercüman n kimlik 
bilgileri ve ikametgah adresleri yaz l r. Tan k ve tercüman n okuma yazma bilmesi ve temyiz 
kudreti bulunan re it kimselerden olmas  gerekir. 

MZA B LMEYEN N ARET  
Madde 18 - (De i ik f kra: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/5.mad) *1* Taraflardan biri veya 
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birkaç  imza bilmiyorsa, sol elin ba  parma , yoksa sa  elin ba  parma  o da yoksa di er 
parmaklardan biri ilgili belgeye bast r l r ve hangi parma n bast r ld  yaz l r. 

Mühür kullan lmas  halinde parma n da bast r lmas  zorunludur. 
Tan klar mühür ve parmak izini onaylarlar. 
KAMETGAHTA STEM BELGES  DÜZENLENMES  VEYA AK T YAPILMASI 
Madde 19 - Taraflardan birinin tapu idaresine gelmesine engel bir durumu varsa ikametgahta 

istem belgesinin düzenlenmesi veya akdin yap lmas  istenebilir. Bu halde ba vuru belgesinde adres ve 
varsa telefon numaras  da belirtilir. Müdür, akitli i lemlerde iki memuru ikametgahta i lem yapmalar  
için görevlendirir. Memurlar belirtilen adrese gittikten sonra, o ta nmaz malla ilgili k s tlay c  bir 
istem gelirse telefonla veya memur gönderilerek durum bildirilir. Taraflar akdi imza etmemi  ise, gelen 
k s tlama taraflara memur taraf ndan bildirilir ve yevmiye defterine i lemden önce kaydedilir. Gelen 
k s tlama, i lemin yap lmas na engel ise müdür istemi reddeder. 

RESM  SENED N ÇER  
Madde 20 - Resmi senede, i leme konu ta nmaz mal ve taraflar n iste i aç kça yaz l r ve 

yevmiye defterine kaydedildi i tarih, saat ve dakikas  belirtilir. 
Resmi senette, silinti, kaz nt , ç k nt  yap lamaz. Resmi senetlerdeki yanl l k ve eksiklik akdin 

alt na yaz larak taraflar ve memurlarca imzalan r. 
Resmi senet birkaç sayfa ise her sayfas  ayr  ayr  imzalan r. 
RESM  SENET DÜZENLENMES  GEREKT RMEYEN LEMLERDE ARANACAK 
BELGELER 
Madde 21 - Resmi senet düzenlenmesini gerektirmeyen hallerde ayni haklar n tescili için; 
a) stem, kanuni veya mansup mirasç lar taraf ndan yap l rsa hakim taraf ndan verilmi  veraset 

belgesi. 
b) stem, lehine vasiyet edilen taraf ndan yap l rsa hakim taraf ndan tescil için yaz lan yaz  ile 

birlikte tenfiz karar  ve vasiyetnamenin onayl  bir örne i, 
c) Miras taksimi noter taraf ndan yap lm  ise sözle me; mirasç lar aras nda yaz l  olarak 

yap lm  olup da, mirasç lar n imzalar  noterce onaylanmam sa tüm mirasç lar n; imzalar n bir k sm  
onaylanm  ise imzalar  onaylanmam  olanlar n ba vurular , 

d) (De i ik bend: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/6.mad) *1* Hükmen yap lan 
kamula t rmalarda, mahkeme karar , 

e) Cebri icra veya ortakl n giderilmesi yoluyla yap lan sat larda, ta nmaz mal n kime ihale 
edildi ini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yaz s , 

f) Mahkeme karar na dayal  tescillerde, kesinle mi  mahkeme karar , Aran r. 
YEVM YE DEFTER NE KAYIT 
Madde 22 - Müdürlü e gelen istemler; 
a) Akitli i lemlerde, usulüne uygun resmi senet düzenlenerek taraflarca imzalanmas ndan, 
b) Akitsiz i lemlerde, istem belgesinin imzalanmas ndan, 
c) Resmi kurumlar n akitsiz i lemlerine ait yaz lar n n al nmas ndan, sonra yevmiye defterine 

kaydedilir. Yevmiye defterine her sene ba nda, birden ba layan s ra numaras  verilir. 
Yevmiye defterine; istemin niteli i, tarihi, saat ve dakikas , istemde bulunan n ad , soyad  ve 

adresi yaz l r. 
Yevmiye defteri müdür taraf ndan her i  günü tarih at larak aç l r ve i  günü sonunda kapat larak 

imzalan r. 
Yevmiye defteri i lem olmad  günlerde aç l p kapat lmaz. 
Yevmiye defterine, tapu sicili üzerinde i lem yap lmas n  gerektiren veya reddedilen istemler 

kaydedilir. Tapu sicili üzerinde kay tl  haklar n birbirlerine üstünlü ü, bu deftere yaz m tarih ve s ra 
numaras na göre belirlenir. 

Müdür daire d na ç karken veya izin ve rapor gibi nedenlerle görevinden ayr l rken yetki 
verdi i memuru yevmiye defterine yazar ve imza eder. Müdür göreve dönünce, göreve ba lad n  yine 
yevmiye defterine yazar ve imza eder. 
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Yevmiye defterine kay tlar siyah veya mavi mürekkepli kalemle yaz l r. 
STEM N REDDED LMES  

Madde 23 - Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk Medeni 
Kanununun 1011 inci maddesine göre geçici erhe de imkan bulunmayan istemler, geciktirilmeden, 
gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir. *1* 

Ret karar , istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli  edilir. 
Ret karar na, tebli  tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlü ün ba l  bulundu u üst birime, 

bu birimin karar na kar  da tebli  tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlü e itiraz 
edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TESC LLER 
TESC L N EKL  
Madde 24 - stem, yevmiye defterine kaydedildikten sonra, ayn  tarih ve yevmiye numaras  ile 

kütü e tescil edilir. Tescil, siyah veya mavi mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle okunakl  ekilde 
yaz l r. Kütük üzerinde kaz nt , silinti, ç k nt  yap lamaz. 

Tescillerde yevmiye defterindeki s ra numaras  esas al n r. 
MÜLK YET HAKKININ TESC L  
Madde 25 - Kütük sayfas  malik sütunundaki devreden ki inin ad  ve soyad , baba ad  ile 

edinme nedeni, tarih ve yevmiye numaras  k rm z  mürekkepli kalemle çizilir ve yine k rm z  
mürekkepli kalemle tarih ve yevmiye numaras  yaz l r. Malik sütununun ilk bo  sat r na yeni malikin 
ad , soyad  ve baba ad , edinme nedeni, tarih ve yevmiye numaras  yaz l r. 

Tüzel ki ilerin ad  tam olarak yaz l r. 
Mü terek mülkiyette pay miktar ; payda lar n ad , soyad  ve baba ad ndan sonraki k s mda, 

baya  kesir olarak gösterilir. 
Bir payda  sonradan ba ka paya sahip oldu u takdirde, pay n tescili s ras nda paylar n toplam  

yaz l r. 
tirak halinde mülkiyette i tiraki do uran neden, malik isimlerinin ortak paranteze al nmas ndan 

sonra belirtilir. 
(Ek f kra: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/8.mad) Ayn  bölge içinde ve ayn  malike ait bulunan 

ta nmaz mallar birbirine biti ik olmasa bile Türk Medeni Kanununun 1000 inci maddesi uyar nca 
malikin istemiyle mü terek tapu kütü ü sayfas na tescil edilir. 

ORTAKLA A KULLANILAN YERLER N TESC L  
Madde 26 - Sosyal tesis, ticari mahal, yüzme havuzu, tenis kortu gibi ta nmaz mal veya 

ba ms z bölümler ortakla a kullan ma ayr lm  ise, malik sütununa faydalanan ta nmaz mallar n ada 
ve parsel veya ba ms z bölüm numaralar  yaz l r. 

Ortakla a kullan lan yerler, faydalanan ta nmaz mallarda ayn  ada ve parsel içerisinde 
olabilece i gibi, ortak s n r  olmaks z n ayr  ada ve parsellerde de bulunabilir. 

Faydalanan ta nmaz mallar n kütük sayfas n n beyanlar bölümüne, ortakla a kullan lan ta nmaz 
mal n, hangi ada ve parsel veya ba ms z bölümle ortak oldu u belirtilir. 

Ortakla a kullan lan yerler, kanuni istisnalar d nda, faydalanan bütün ta nmaz mal maliklerinin 
birlikte istemleri olmadan mü terek mülkiyete dönü türülemez. 

MAR UYGULANMASININ TESC L  
Madde 27 - Kesinle mi  imar parselasyon planlar yla ada da t m cetvelleri, maliklerin r zas  

al nmadan re'sen tescil edilir. 
TAHS S YOLUYLA TESC L 
Madde 28 - Devlet veya kamu kurumlar nca da t lan ta nmaz mallar, ilgili kanuna uygun 

ekilde ve yetkili mercilerce verilen karar ve da t m cetvellerine dayal  olarak hak sahipleri ad na 
tescil edilir. 

ARAZ  TOPLULA TIRMALARINDA TESC L 
Madde 29 - Arazi toplula t rmalar nda yeni do an parseller, yetkili mercilerce onanan 

kesinle mi  toplula t rma planlar  ile yeni maliklerini gösteren cetvellere dayan larak hak sahipleri 
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ad na tescil edilir. 
RT FAK HAKLARI VE TA INMAZ MAL MÜKELLEF YET N N TESC L  

Madde 30 - rtifak haklar , kütük sayfas nda ayr lan özel sütununa tescil edilir. 
ahsi irtifak haklar , ilgili ta nmaz mal n kütük sayfas  irtifak haklar  sütununda 

mükellefiyet anlam na gelen "M" harfi ile gösterilir. Hak sahibinin ad , soyad , baba ad  ve 
irtifak hakk n n çe idi belirtilerek ve varsa süresi yaz larak tescil edilir. Bu haklar n tescilinde, 
ayr ca her bir irtifak hakk  için A, B, C.... gibi harfler kullan l r. 

Arazi irtifak haklar , lehine irtifak hakk  tesis edilen yararlanan (hakim) arazinin kütük 
sayfas nda hak anlam na gelen "H" harfi ile, aleyhinde irtifak hakk  tesis edilen yükümlü 
(hadim) arazisinin kütük sayfas nda ise, "M" harfi ile gösterilir. Yararlanan arazinin kütük 
sayfas  irtifak haklar  sütununda hangi ta nmaz mal aleyhine nas l bir irtifak hakk  oldu u 
tescil edilir. Gerekiyorsa plan nda da gösterilir. Yükümlü ta nmaz mal n kütük sayfas nda ise 
hangi ta nmaz mal lehine nas l bir irtifak hakk  oldu u tescil edilir. 

Ta nmaz mal mükellefiyeti, yükümlü arazinin kütük sayfas  irtifak haklar  sütununa tescil 
edilir. Hak sahibi ve k ymeti belirtilir. Belirli bir ta nmaz mal lehine yükümlülük söz konusu ise, 
ayn  zamanda yararlanan ta nmaz mal kütük sayfas  irtifak sütununda niteli i de belirtilerek 
tescil edilir. 

(Ek f kra: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/9.mad) Ba ms z ve sürekli irtifak haklar  ise, ilgili 
tapu kütü ünün en son sayfas na tescil edilir, ta nmaz mal ve üzerindeki haklar n tapu kütü ü 
sayfalar nda irtibat  sa lan r. 

REH N HAKLARININ TESC L  
Madde 31 - Ta nmaz mal rehin haklar n n tescili, kütük sayfas  özel k sm nda a a daki ekilde 

yap l r: 
a) Her bir rehin hakk ; A, B, C... gibi harfler alt nda tescil edilir. 
b) Tescilde, ipotek " ", ipotekli borç senedi " .B.", irat senedi " .S." harfleriyle gösterilir. 
c) Alacakl n n ad , soyad  ve baba ad , tüzel ki inin ünvan  yaz l r. potekli borç senedi hamiline 

yaz l  ise, bu durum belirtilir. 
d) Rehin miktar , varsa faiz oran , rehin derecesi, rehin müddeti ile tescil tarihi ve yevmiye 

numaras  yaz l r. 
Rehin hakk n n tesisindeki artlarda yap lan de i ikli e ait sözle melerle alaca n k smen 

ödenmesine ili kin istemler ve Borçlar Kanununun 162 nci maddesi uyar nca yap lacak alaca n 
temliki sözle meleri ve benzerleri, dü ünceler sütununda belirtilir. 

Serbest dereceden yararlanma hakk  veren sözle meler erhler sütununda gösterilir. 
MÜ TEREK REHN N TESC L  
Madde 32 - Mü terek rehnin tescili a a daki ekilde yap l r: 
a) Ayn  malike ait birden çok ta nmaz mal veya pay  ayn  alacak için rehin edilirse; ilgili 

ta nmaz mallar n kütük sayfalar  rehin sütununa alacak miktar n n tamam  tescil edilmekle birlikte, 
dü ünceler sütununda hangi ta nmaz mallarla mü tereken rehinli oldu u belirtilir. 

b) Mü tereken ve/veya müteselsilen borçlu kimselere ait birden çok ta nmaz mal veya pay  ayn  
alacak için rehin edilirse; ilgili bütün ta nmaz mal kütük sayfalar , rehin sütununa alacak miktar n n 
tamam  tescil edilmekle birlikte, dü ünceler sütununda hangi ta nmaz mallarla mü terek rehinli 
oldu u belirtilerek, mü terek ve müteselsil borç oldu u ayr ca aç klan r. 

c) Mü terek ve/veya müteselsil borç durumu sözkonusu olmaks z n, ayn  alacak için birden çok 
ki ilere ait ta nmaz mal veya pay rehin edilirse, ta nmaz mal veya paylardan her birinin bu alaca n 
belli bir k sm  için rehin edilmesi gerekir. lgili ta nmaz mallar n kütük sayfalar  rehin sütununa, rehin 
miktar ndan ta nmaz mala isabet eden miktar  tescil edilir. 

d) (Ek bend: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/10.mad) Bir rehin hakk , mü terek tapu kütü ü 
sayfas na tescil edilmi  ta nmaz mallar n tamam n  kapsamad kça, bu sayfaya tescil olunamaz. Talep 
olunan rehin hakk  mü terek tapu kütü ü sayfas nda tescilli bulunan ta nmaz mallardan baz lar n  
kapsamakta ise, rehin kapsam  d nda kalan ta nmaz mal, mü terek tapu kütü ü sayfas ndan 
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ç kart larak kay tlar n nakli hükümleri dikkate al nmak suretiyle tapu kütü üne re'sen nakledilir. 
stemde bulunanlar her bir ta nmaz mal n ne miktar için rehnedildi ini belirtmezlerse, istem red 

edilir. 
PAYIN REHNED LMES  
Madde 33 - Mü terek mülkiyete konu ta nmaz mallarda pay n rehnedilmesi halinde, 

kimin pay n n rehinli oldu u dü ünceler sütununda belirtilir. 
Ta nmaz mal paylara ayr larak rehnedilemeyece i gibi, payda n pay  da bölünerek 

rehnedilemez. Kat irtifak  kurulmu  ta nmaz mal üzerinde, arsa paylar  ayr  ayr  rehne konu olabilir. 
tirak halinde mülkiyette, i tirak çözülmeden bir payda n pay  rehnedilmez. 

KORUNMU  M KTAR 
Madde 34 - Daha sonra tesis edilecek rehin için sakl  derece b rak lmak istenirse rehindeki ekle 

uyulmakla beraber, kütük sayfas  rehin sütunu alacakl  ad  k sm na "korunmu  miktar" ibaresi ve 
alacak sütununa da miktar  yaz l r. Faiz ve müddet sütunu bo  b rak l r. 

REH N HAKLARINA A T DÜ ÜNCELER 
Madde 35 - Rehin haklar na ait dü ünceler sütunundaki rehinle ilgili belirtmeler, rehin hangi 

harf ile tescil edilmi  ise o harf kullan larak yaz l r. 
Ayn  rehin için birden fazla belirtme yaz lmas  halinde de ayn  harf kullan l r. 
Rehinle yükümlü pay devre konu olursa, dü ünceler sütunundaki eski malikin ad  çizilip, devir 

i lemine ili kin tarih ve yevmiye ile rehne ait harf kullan lmak suretiyle yeni malikin ad  yaz l r. 
Rehnin terkini halinde dü ünceler sütunundaki rehne ili kin belirtmeler de terkin edilir. 
AYRI MÜDÜRLÜKLERLE LG L  STEM VE YETK  
Madde 36 - Ayr  müdürlüklerin yetki alanlar nda bulunan ta nmaz mallarla ilgili 

mü terek rehin, taksim ve trampa i lemleri, istem hangi müdürlü e yap lm  ise, ilgili 
müdürlüklerden yetki al nmak suretiyle o müdürlükçe sonuçland r l r ve tescilin yap lmas  için 
resmi senet ve di er belgelerin tasdikli birer örne i ilgili müdürlüklere gönderilir. 

Ç  VE YÜKLEN C  POTE N N TESC L  
Madde 37 - çi ve yüklenici ipoteklerinin tescilinde kütü ün rehin haklar na ait dü ünceler 

k sm nda "in aatç  ipote i" oldu u belirtilir. 
TESC L N KONTROLÜ 
Madde 38 - Tescili yapan memur, akitli i lemlerde resmi senedin, akitsiz i lemlerde de istem 

belgesinin arka yüzündeki özel bölümünde "Tescil taraf mdan yap lm t r" cümlesinin alt na ad n , 
soyad n  yazarak imza eder. 

Yap lan tesciller, müdür veya bu i  için görevlendirilen memur taraf ndan, "Kontrol edilmi tir" 
cümlesi yaz larak imza edilir. 

 
BE NC  BÖLÜM: POTEKL  BORÇ SENETLER , IRAT SENETLER  VE TA INMAZ 
MAL KAR ILIK GÖSTER LEREK ÇIKARILAN SENETLER 
DE ERLEND RME KOM SYONU 
Madde 39 - potekli borç senedi ve irat senedi tesisi için ta nmaz mal n k ymeti, müdürün 

ba kanl nda kurulacak bir komisyon taraf ndan belirlenir. 
Bu komisyon; 
a) Kadastro müdürlü ünden varsa mühendis yoksa kontrol memuru, 
b) Defterdarl k veya mal müdürlü ünden bir temsilci, 
c) lgisine göre belediye encümeni veya il veya ilçe dare Kurulu taraf ndan belirlenecek bir 

teknik eleman, 
d) K ymeti takdir olunacak ta nmaz mal tar m arazisi ise tar m müdürlü ünce, arsa veya bina ise 

ticaret veya sanayi odas  taraf ndan belirlenecek bir teknik eleman, 
Olmak üzere (be ) ki iden olu ur. 
Komisyon üyeleri, müdürün yaz l  talebi üzerine ilgili idarelerce yedi gün içerisinde belirlenerek 

müdürlü e bildirir. 
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Komisyon; müdürün üyelere yaz l  olarak bildirece i yer, gün ve saatte, üye tam say s  ile 
toplan r ve salt ço unlukla alaca  kararla de eri belirler. Karara kat lmayan üye kat lmama 
gerekçesini yazmak zorundad r. 

POTEKL  BORÇ SENED  Ç N DE ER BEL RLEME 
Madde 40 - Ta nmaz mal n de eri; 

    a) Cinsi, 
    b) Yüzölçümü, 
    c) De erini etkileyecek nitelikleri, 
    d) Emlak vergisi beyan de eri, 
    e) Varsa resmi makamlarca yap lm  de er takdiri, 
    f) Getirece i gelir, 
    g) Arsa ve arazilerde emsal sat  de erleri, 
    h) Binalarda resmi birim fiyatlar  ve y pranma pay , Esas al narak bir rapora dayal  olarak 

belirlenir. 
     Tesis edilecek ipotekli borç senedi miktar , belirlenen de erden fazla olamaz. 
    IRAT SENED  Ç N DE ER BEL RLEME 
    Madde 41 - rat senedi, tar msal ta nmaz mallar, binalar ve arsalar üzerinde tesis edilebilir. 
    rat senedi tar m arazisi üzerinde tesis edilecekse, ta nmaz mal n gelir de erinin üçte ikisine, 

varsa üzerindeki bina de erinin yar s n n eklenmesinden olu an miktar, ta nmaz mal n de eri kabul 
edilir. 

    rat senedi imar alan  içindeki ta nmaz üzerinde tesis edilecekse, ta nmaz mal n gelir de erine 
arsa ve varsa bina de erlerinin kat lmas ndan olu an toplam n yar s n n be te üçü ta nmaz mal n 
de eri kabul edilir. 

    Ta nmaz mal arsa ise, rayiç de erinin be te üçü de eri kabul edilir. 
    TA INMAZ MALIN GEL R DE ER N N BEL RLENMES  
    Madde 42 - Tar m arazisinin gelir de eri, y ll k ola an kira ile ortalama kira bedeli toplam n n 

yar s n n (10) rakam  ile çarp m ndan elde edilecek tutard r. 
    Ola an kira, araziyi i leten kimsenin emek ve masraf na kar l k makul bir kazanç elde 

etmesine elveri li olan kirad r. 
    Ortalama kira, de eri belirlenecek arazinin geriye do ru on senelik getirdi i kira toplam n n 

onda biridir. 
    Gelir de eri belirlenecek ta nmaz mal kiraya verilmemi  olur ve bulundu u bölge içinde veya 

civar bölgelerde kar la t rma yoluyla ola an ve ortalama kiray  da belirleme mümkün olmaz ise, genel 
has lat n ortalamas  bulunur. 

    Has lat ortalamas n n bulunmas nda, on y lda getirdi i has lat gözönüne al n r. Tar m n 
gerektirdi i masraf dü ülüp, kalan net has lat kabul edilerek on y ll k toplam  gelir de eri kabul edilir. 

    EN YÜKSEK DE ER N BEL RLENMES  
    Madde 43 - potekli borç senedi ve irat senedi tesisi için belirlenecek de erler, emlak vergisine 

esas vergi de erinden fazla olamaz. 
    KOM SYON ÜYELER N N ÜCRET  VE G DERLER  
    Madde 44 - Komisyon üyelerine, çal acaklar  günler için ücret ödenir. Bu ücret, Harc rah 

Kanununun birinci derecedeki memurlara öngördü ü miktar n üç kat ndan fazla olmamak üzere Genel 
Müdürlükçe belirlenir. 

    Ücret, ke if ve inceleme giderleri ilgililer taraf ndan ödenir. 
    POTEKL  BORÇ SENED  VEYA RAT SENETLER N N DÜZENLENMES  
    Madde 45 - potekli borç senedi veya irat senedi, istem belgesi veya gerekiyorsa resmi senet 

düzenlendikten sonra düzenlenir. 
    Bu senetlerde ta nmaz kay tl  bulundu u kütü ün sayfa numaras , mahallesi veya köyü, soka , 

türü, niteli i, ada ve parsel numaralar , resmi de eri, ta nmaz mal  önceden s n rlam  ve ta nmaz 
mala ili kin irtifak haklar  ve rehin haklar  yer al r. 
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    Bir senet iptal edilip de yerine yeniden senet verildi inde, yeni senette eski senedin yerine 
verildi i belirtilir. 

    potekli borç ve irat senetleri, ta nmaz mal sahibiyle birlikte borçlu taraf ndan imzalan r. 
   potekli borç ve irat senetleri tapu siciliyle kar la t r larak, kapsam  sicil içeri ine uygun oldu u 

takdirde ilgili müdür ile yetkili hakim taraf ndan imza edilir. 
   B RDEN ÇOK TA INMAZ MALIN KISITLANMASINDA SENETLER 
   Madde 46 - Ayn  alacak için ayn  malike veya mü terek ve/veya müteselsil borçlu olan kimselere 

ait birden çok ta nmaz mal üzerinde ipotekli borç senedi veya irat senedi tesis edilirse tek bir senet 
verilir. 

    Ayn  alacak için birden çok ki iye ait ta nmaz mal veya pay  üzerinde mü terek borç durumu söz 
konusu olmaks z n ipotekli borç senedi veya irat senedi tesis edilirse, ta nmaz mal  k s tlayan her 
alacak için ayr  senet verilir. 

    SONRADAN TA INMAZ MAL LAVES  
    Madde 47 - Bir ipotekli borç senedinin ve irat senedinin tesisinden sonra, ayn  bölgede bulunan 

di er ta nmaz mallar n ayn  rehin hakk na dahil edilmesi, bu bölümdeki hükümlere göre yap l r. 
    DE K BÖLGELERDE BULUNAN TA INMAZ MALLARIN REHNED LMES  
    Madde 48 - De i ik bölgelerde, birden çok ta nmaz mal üzerinde ayn  alacak için ipotekli 

borç senedi veya irat senedi tesisinde istemin yap ld  müdürlük: 
    a) Ta nmaz mallar n bulundu u yer müdürlüklerinden de er belirlemesinin yapt r lmas na 

ve kay t örne iyle birlikte gönderilmesini ister, 
    b) stem belgesini veya gerekiyorsa, resmi senedi düzenler, 
    c) stem belgesi veya resmi senedin düzenlenmesinden sonra 45 inci maddeye uygun olarak 

ipotekli borç veya irat senetlerini düzenler, 
    d) Varsa resmi senedin yoksa istem belgesinin bir örne i ile imzal  rehin senedini, di er 

müdürlü e göndererek rehin senedinin o yer müdürü ile yetkili hakimin imzalamas ndan sonra 
ilgilisine verilmek üzere gönderilmesini ister. 

    POTEKL  BORÇ SENED  VE RAT SENED NDE VEK L 
    Madde 49 - potekli borç senedi veya irat senedinin tesisi s ras nda; alacakl n n, borçlunun ve 

ta nmaz mal malikinin birlikte istemde bulunmalar  halinde istem belgesinde veya resmi senette 
vekilin kimli i ve adresi aç kça yaz l r. Ayr ca vekilin ad  rehin senedinde ve kütük sayfas n n rehin 
haklar na ait dü ünceler sütununda belirtilir. 

    Vekilin sonradan tayininde ilgililerin istemi veya mahkeme karar  gerekir. 
    SENETLER N ALACAKLIYA VEYA VEK LE VER LMES  
    Madde 50 - Müdür, borçlunun ve k s tlanan ta nmaz mal sahibinin yaz l  istemi ile senedi 

alacakl ya veya vekiline teslim eder. 
    SER  HAL NDE SENET ÇIKARILMASINDA STEM 
    Madde 51 - (De i ik f kra: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/11.mad) *1* Türk Medeni Kanununun 

931 inci maddesi uyar nca seri halinde senet ç kar l rsa, rehinle ilgili i lemlerden ba ka, ç kar lan 
senetlerin adedi, ta nmaz mal n kay tl  oldu u kütük sayfas n n rehinler hanesine ait dü ünceler 
sütununda belirtilir. 

    Tahvilleri güvence alt na almak üzere ç kar lan ipotekli borç veya irat senetleri, rehin olarak tescil 
edilirken, tahvillerin nama veya hamiline yaz l  oldu u, alacakl lar sütununda ayr ca belirtilir. 

    Tahvillerin adet ve niteli i ile varsa alacakl  ve borçluyu temsil eden ki inin ad  rehin haklar na 
ait dü ünceler sütununda belirtilir. 

    POTEKL  BORÇ VE RAT SENED  LE KISITLI TA INMAZ MALIN FRAZ VE 
TAKS M  

    Madde 52 - potekli borç senedi ve irat senedi ile k s tlanm  ta nmaz mal n ifraz ve taksimi 
halinde,68,69,70 ve 71 inci maddelerde yaz l  hükümler uygulan r. 

    SENETLER N EKL  
    Madde 53 - potekli borç ve irat senetlerinin ekilleri Genel Müdürlükçe belirlenir. 
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    ALTINCI BÖLÜM: ERHLER 
    ERHLER SÜTUNUNDA BEL RTME 
    Madde 54 - Kütü ün erhler sütununa ki isel haklar, temlik hakk n  k s tlayan veya yasaklayan 

erhler, tescille ilgili geçici erhler ile kanunlar n öngördü ü hususlar yaz l r. 
    K SEL HAKLARIN ERH  Ç N ARANACAK BELGELER 
    Madde 55 - Ki isel haklar n, kütük sayfas n n erhler sütununa kayd  için; 
    a) Sat la birlikte tesis edilen geri al m hakk (vefa), ba la birlikte tesis edilen ba layana dönü  

hakk (rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen serbest dereceden istifade hakk  için resmi senet. 
    b) Sat  akdinden ayr  olarak düzenlenen geri al m hakk  (vefa), ba  akdinden ayr  olarak 

düzenlenen ba layana dönü  hakk  (rücu) ve rehinden ayr  olarak düzenlenen serbest dereceden 
istifade hakk  için noterce düzenlenmi  sözle me, 

c) Al m (i tira), sözle meden do an ön al m ( uf'a), sat  vaadi, ba lama vaadi ve kat kar l  
in aat hakk  için noterce düzenlenmi  sözle me, 

    d) Kira ve has lat kiras  için kira sözle mesi Aran r. 
    TEML K HAKKINI KISITLAYAN ERHLER Ç N ARANACAK BELGELER 
    Madde 56 - Temlik hakk n  k s tlayan erhler için; 
    a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yaz s , 
    b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanm  senet, 
   c) Nakil ile yükümlü mirasç  tayini halinde vasiyetname örne i ve erhi içeren mahkeme 

yaz s , 
e) Kanunlar n k s tlay c  erh verilmesini öngördü ü hallerde kanunda belirtilen belgeler 

Aran r. 
     TEML K HAKKINI YASAKLAYAN ERHLER Ç N ARANACAK BELGELER 
    Madde 57 - Temlik hakk n  yasaklayan erhler için; 
    a) htiyati tedbir için mahkeme karar  veya yaz s , 
    b) flas n veya konkordato ile verilen sürenin erhi için yetkili merciin resmi yaz s , 
    c) Kanunlar n yasaklay c  erh verilmesini öngördü ü hallerde kanunda belirtilen belgeler,  
    d) (Ek bend: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/12.mad) Aile konutu erhi için, konutun aile konutu 

oldu unu kan tlayan muhtarl ktan ve varsa apartman yönetiminden al nm  belge ile birlikte vukuatl  
nüfus kay t örne i veya evlilik cüzdan ,   Aran r. 

    TESC L LE LG L  GEÇ C  ERH 
    Madde 58 - Tescille ilgili geçici erh mal sahibi ve ilgililerin istemi veya mahkeme karar yla 

yap l r. 
    Kesin tescil, terkin olunacak erhin tarih ve yevmiye numaras  ile yap l r. 
    ERH N EKL  
    Madde 59 - erhler; kütük sayfas ndaki özel sütunda, konusu, süresi, tarih ve yevmiye 

numaras  ile varsa de eri gösterilerek yaz l r. 
    Geçici erhler (G. .) harfleriyle gösterilir. 
    erhle yükümlü ta nmaz mal devre konu olursa, varsa erhler bölümündeki eski malikin ad  

çizilip, erhin tarih ve yevmiye numaras  de i tirilmeksizin, devir i lemine ili kin tarih ve yevmiye 
numaras  ile yeni malikin ad  yaz l r. 

    YED NC  BÖLÜM: BEYANLAR 
    BEYANLAR SÜTUNUNDA BEL RTME 
    Madde 60 - Kütü ün beyanlar sütununa, mevzuat n yaz lmas n  öngördü ü hususlar tarih 

ve yevmiye numaras  belirtilerek yaz l r. 
TEFERRUATIN YAZIMI 
Madde 61 - Teferruat, mülkiyet hakk  sahibinin yaz l  istemi üzerine herhangi bir belge 

aran lmaks z n kütü ün beyanlar sütununa yaz l r. Bu yaz mda teferruat n adedi, cinsi ve k ymeti 
gösterilir. Beyanlar sütunu, teferruat n yaz m  için yeterli olmaz ise, yaz l  istemin tarih ve yevmiye 
numaras  belirtilerek, dosyas ndaki istem belgesine yollama yap l r. 
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TES S  ARTIK MÜMKÜN OLMAYAN AYN  HAKLARIN YAZIMI 
Madde 62 - Türk medeni Kanununun ta nmaz mal sicilleri ile ilgili hükümlerine göre 

kurulmalar  art k mümkün olmayan ayni haklar, ta nmaz mal n kütü ünün beyanlar sütununa yaz l r. 
Bu haklar n tasarruf i lemleri, müstakil ve daimi haklar n kayd  usulüne tabidir. 

VESAYET ALTINA ALINMA 
Madde 63 - Müdürlü ün, bir ki inin vesayet alt na al nd na veya vesayetin kald r ld na dair 

mahkeme kararlar ndan yaz l  olarak bilgisi olursa, durum ta nmaz mallar n kütü ünün beyanlar 
sütununa, tarih ve yevmiye numaras  da gösterilerek yaz l r. 

Ç  VE YÜKLEN C N N E BA LAMA TAR H  
Madde 64 - çi ve yüklenicinin i e ba lama tarihi, i çi veya yüklenicilerden birinin istemi 

halinde in aatla ilgili sözle me ve belediye yer teslim tutana n n verilmesi üzerine, ta nmaz mal n 
kütü ünün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numaras  ile birlikte yaz l r. 

Bu durumdan ta nmaz mal malikine bilgi verilir. 
 
SEK Z NC  BÖLÜM: TA INMAZ MALLARIN AYRILMASI - B RLE MES  - 
TAKS M  KAYITLARIN NAKL  
TA INMAZ MALLARIN AYRILMASI 
Madde 65 - Bir ta nmaz mal n ayr lmas nda her yeni parsel için bir kütük sayfas  aç l p re'sen 

tescil edilir. Önceki sayfadaki kay tlar, a a daki hükümlere göre yeni sayfas na nakledilerek eski 
sayfa kapat l r. 

TA INMAZ MAL AYRILMASINDA FAYDALANAN TA INMAZ MAL YÖNÜNDEN  
RT FAK HAKLARININ NAKL  

Madde 66 - rtifak hakk ndan istifade eden ta nmaz mal parçalara ayr ld nda, irtifak hakk  her 
k s m için devam eder. Ancak bu haktan yaln z bir k s m ta nmaz mal istifade edebiliyorsa, yükümlü 
ta nmaz mal sahibi irtifak hakk n n di er parçalardan terkinini isteyebilir. Tapu idaresi bu istemi 
irtifak hakk  sahibine tebli  eder. Tebli  tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakk  
terkin olunur. 

TA INMAZ MALIN AYRILMASINDA YÜKÜMLÜ TA INMAZ MAL YÖNÜNDEN 
RT FAK HAKLARININ NAKL  

Madde 67 - Yükümlü ta nmaz mal n ayr lmas  halinde irtifak hakk  her k s m için devam eder. 
Ancak irtifak hakk  bir k s m üzerinde kullan lamazsa, o k s m maliki irtifak hakk n n kendi ta nmaz 
mal ndan terkin olunmas n  isteyebilir. 

Tapu idaresi, bu istemi istifade eden irtifak hakk  sahibine tebli  eder. 
Tebli  tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakk  terkin olunur. 
TA INMAZ MALLARIN AYRILMASINDA REHN N NAKL  
Madde 68 - Ta nmaz mallar n ayr lmas nda, rehin haklar  yeni ta nmaz mallar n hepsinin 

sayfalar na aynen nakledilir. Olu an parsellerin tapu kütük sayfalar n n dü ünceler sütununda, 
birbirleriyle ba lant lar  belirtilir. 

Ay rma ve nakil i lemi, alacakl lara hemen bildirilir. 
TA INMAZ MALIN AYRILMASINDA REHN N BÖLÜNMES  
Madde 69 - Ta nmaz mal n ayr lmas  s ras nda, üzerinde bulunan rehnin de ayr lan parçalar n 

k ymeti oran nda bölünmesi istenirse, alacakl  ile borçlunun aralar nda yapacaklar  sözle meye, 
sözle me yoksa, talep eden taraf n mahkemeden alaca  karara göre i lem yap l r. lem sonucu 
alacakl ya hemen duyurulur. 

TA INMAZ MALLARIN AYIRMA YOLU LE TAKS M NDE REHN N NAKL  
Madde 70 - Hisseli bir ta nmaz mal n payda lar ndan bir veya birkaç n n pay  üzerinde rehin 

hakk  olup da, bu ta nmaz mal parçalara ayr larak taksim edilirse, rehin hakk  bununla yükümlü 
payda  veya payda lara isabet eden ta nmaz mallara aynen nakledilir. Rehin hakk  ile yükümlü 
olmayan payda  veya payda lara ait ta nmaz mallar ise serbest b rak l r. lemin sonucu alacakl ya 
hemen duyurulur. 
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TA INMAZ MALLARIN AYNEN TAKS M NDE REHN N NAKL  
Madde 71 - Ayn  hissedarlara ait birden fazla ta nmaz mal mü terek ve müteselsilen 

rehinli olup da, ayr lma söz konusu olmaks z n taksim edilir ise, rehin bütün ta nmaz mallar 
üzerinde oldu u gibi muhafaza edilir. lemin sonucu alacakl ya duyurulur. 

Ayn  hissedarlara ait birden fazla ta nmaz mal, mü terek ve müteselsilen sorumlu 
olmaks z n ayr  ayr  rehinli olup da aynen taksim edilir ise, rehin haklar  bununla yükümlü 
payda  veya payda lara isabet eden ta nmaz mallara aynen nakledilir. lemin, sonucu 
alacakl ya hemen duyurulur. 

FAYDALANAN VE YÜKÜMLÜ TA INMAZ MALLARIN AYRILMASI 
Madde 72 - Faydalanan ve yükümlü ta nmaz mallar n ayr lmas nda kütük sayfas nda mevcut 

hak ve yükümlülük, olu an yeni parsellerin kütük sayfalar na aynen nakledilir ve beyanlar sütunlar nda 
aralar ndaki ba lant  gösterilir. 

ERHLER N VE BEYANLAR SÜTUNUNDAK  BEL RTMELER N NAKL  
Madde 73 - Bir ta nmaz mal n ayr lmas nda üzerindeki bütün erhler ve beyan kay tlar , 

olu an parsellerin sayfalar na aynen nakledilerek aralar nda ba lant  sa lan r. 
Beyan kayd  ile ilgili olan parseller hukuken ve teknik aç dan belirlenebiliyor ise, sadece o 

parsellere nakledilmekle yetinilir. 
YEN  PARSEL OLU UMUNU GEREKT RMEYEN AYRILMALARDA HAKLARIN 

DURUMU 
Madde 74 - Bir ta nmaz maldan kamula t rma gibi bir nedenle haklar n ve yükümlülüklerin 

nakline gerek olmadan bir parças  ayr larak sicilden terkini gerekiyor ise, kütük sayfas , ta nmaz 
mal n di er k sm  için oldu u gibi b rak l r. Ayr lan parçan n yüzölçümü, ay rma tarihi ve yevmiye 
numaras  ile ay rma nedeni ta nmaz mal n yüzölçümü k sm nda gösterilir ve miktar ndan dü ülür. 

Kamula t rma i leminin sonucunda, kütükteki bütün hak sahipleri son durumdan haberdar edilir. 
Ayr ca, bedelin da t m nda dikkate al nmak üzere, i lem kamula t rmay  yapan idareye ve hak 
sahiplerine duyurulur. 

TA INMAZ MALLARIN B RLE T R LMES  VE ÜZER NDEK  HAKLARIN NAKL  
Madde 75 - Ayn  veya de i ik ki ilere ait birbirine biti ik ta nmaz mallar n birle tirilmesi 

mümkündür. 
Birle tirilecek ta nmaz mallar n üzerinde, rehin ve irtifak haklar  gibi kaydedilmi  haklar 

ile ta nmaz mal yükümlülükleri gibi erh edilmi  haklar varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin 
alacakl lar n n muvafakatlar n n al nmas  zorunludur. (Ek cümle: 08/11/2004-2004/8109 
S.Tüz/13.mad) Ancak, yap lacak planlarla yola cepheli duruma gelen parseller üzerinde geçit 
hakk  bulunmas  halinde birle tirme i leminde geçit hakk  lehtar n n muvafakat  aranmaz. Türk 
Medeni Kanununun 1026 nc  maddesi uyar nca yüklü ta nmaz mal malikinin talebine istinaden 
birle tirme sonucu yola cepheli hale gelen parsellerin lehine olan geçit hakk  terkin edilir. 

Birle tirilen ta nmaz mallar üzerindeki hak ve yükümlülükler, yeni olu an ta nmaz mal n 
kütük sayfas na aynen nakledilir. Nakledilen haklar ve yükümlülüklerin payda lardan hangisine 
ait oldu u da ayr ca belirtilir ve eski sayfalar kapat l r. 

EK SAYFA AÇILMASI 
Madde 76 - Bir ta nmaz mal n kay tl  oldu u kütük sayfas n n bölümlerinden herhangi birisinin 

dolmas  halinde, ilgili mahalle veya köyün son kütü ünde ilk bo  sayfa aç l r ve sayfan n numara 
bölümündeki ek sayfa numaras  ile kar l kl  ba lant  sa lan r. 

Eklenen sayfada herhangi bir bölümün dolmas  halinde de yeni ek sayfa aç lmas  mümkündür. 
Aç lan ek sayfalarda ta nmaz mal n yüzölçümü ve niteli i belirtilmez. 
SAYFA KAPATILMASI VE YEN  SAYFA AÇILMASI 
Madde 77 - Ay rma, birle tirme, ta nmaz mal kayd n n terkini ve nakli durumlar nda kütük 

sayfas  kapat l r. Bunun için "Sayfa No" sütunu sol üst kö eden sa a çapraz. "Mülkiyet" sütununda 
maliklerden sonra gelen ilk bo  sat r da yatay olmak üzere k rm z  mürekkepli kalemle ve çift çizgi ile 
çizilir. Beyanlar sütununda kapat lma nedeni yine k rm z  mürekkepli kalemle aç klanarak, i lemle 
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ilgili tarih ve yevmiye numaras  yaz l r. 
Kapat lan kütük sayfas  ile birlikte varsa ek sayfalar da ayn  ekilde kapat l r. 
Bir ta nmaz mala ait kütük sayfas  y pranma veya kopma gibi nedenlerle kullan lamaz veya 

okunamaz hale gelirse, re'sen kapat l r ve yeni sayfa aç l r. 
Kapat lan sayfa ve sayfalar üzerindeki terkin edilmemi  haklar ve beyanlar, aç lan yeni sayfaya 

kendi tarih ve yevmiye numaralar  de i tirilmeden aynen nakledilir. Kapat lan sayfa üzerinde i lem 
yap lamaz. 

DOKUZUNCU BÖLÜM: TERK N SENETLER N PTAL  DE KL K 
TERK N STEM  
Madde 78 - Tapu sicilinde terkin, hak sahibinin veya yetkili makam n istemine ya da mahkeme 

karar na dayal  olarak yap l r. 
potekli borç senedi ve irat senetlerinin terkininde bu senetlerin müdürlü e ibraz  veya 

mahkemece hükümsüzlü üne karar verilmi  olmas  zorunludur. 
Kay tlar n terkininde tescil istemleriyle ilgili hükümler aynen uygulan r. 
Kanunda aç kça gösterilen haller ile erhedilmi  ahsi haklarda ve tescil edilmi  arzi ve ahsi 

irtifak haklar nda belli bir süre söz konusu ise, bu sürenin dolmas  halinde ta nmaz mal malikinin 
istemi üzerine de terkin i lemi yap labilir. 

TERK N N EKL  
Madde 79 - Tapu sicili üzerinde yap lacak terkinler, terkin edilecek hakla ilgili kayd n üzerinin 

k rm z  mürekkepli kalemle çizilmesi ve alt ndaki sat ra yine k rm z  mürekkepli kalemle "terkin 
edilmi tir" ibaresi ile tarih ve yevmiye numaras n n yaz lmas  ve müdürün veya görevlendirece i bir 
memurun imza etmesi ile olur. 

Hakk n tescilinde harf kullan lm  ise terkininde de ayn  harf kullan l r. 
POTEKL  BORÇ SENED  VE RAT SENED N N PTAL  

Madde 80 - Bir ipotekli borç senedi veya irat senedinin iptali, k rm z  mürekkepli kalemle 
çapraz çizgi çekilmek ve terkin edildi i hususu yaz lmak, terkine ili kin tarih ve yevmiye numaras  
belirtilmek ve müdür taraf ndan imzalanmak suretiyle yap l r. 

Bir senet y pranm  ve okunamayacak hale gelmi  ise, ayn  usulle ve üzerine iptal nedeni 
yaz ld ktan sonra iptal edilip, yeniden verilme nedeni belirtilmek suretiyle yeni senet verilir. Yeni senet 
müdür ve hakim taraf ndan imzalan r. ptal edilen senetler kütük sayfas na ait dosyada saklan r. 

KAYDIN DE T R LMES  
Madde 81 - Tapu sicilinde de i iklik, hak sahibinin veya yetkili makam n istemi ya da mahkeme 

karar na dayal  olarak yap l r. 
Rehinler hakk ndaki özel hükümler sakl  kalmak ko uluyla tapu sicilindeki de i iklikler, 

üzerinin k rm z  mürekkepli kalemle çizilip, de i iklik tarih ve yevmiye numaras yla yeni kayd n 
yaz lmas  suretiyle yap l r. 

Önceki kay t bir harfle yaz l  ise, yine ayn  harf kullan l r. 
REH NLE LG L  DE KL KLER 
Madde 82 - Rehinli alaca n k smen ödenmesi veya rehnin miktar, faiz, derece, süre gibi 

unsurlar nda yap lacak de i iklikler, dü ünceler sütununda ilgili rehnin harfi kullan lmak suretiyle 
belirtilir. 

POTEKL  BORÇ SENED  VE RAT SENED  ÜZER NDE YAPILACAK 
DE KL KLER. 

Madde 83 - potekli borç ve irat senetleri kay tlar n n de i tirilmesi taraflar n anla mas  ve 
senetlerin müdürlü e verilmesi ile yap labilir. Anla ma olmazsa mahkeme karar  olmadan de i iklik 
yap lamaz. 

Kay t üzerinde yap lan de i iklikler, senetler üzerine de yaz lmak suretiyle müdür ve hakim 
taraf ndan imza edilir. 

REH NL  ALACA IN TEML K  
Madde 84 - Rehinli alaca n temliki halinde; kütük sayfas n n ilgili k sm nda eski alacakl n n 
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ad , soyad  ve baba ad  k rm z  mürekkepli kalemle çizilir ve üzerine dü üncelere bak n z anlam na 
gelen "D.B" harfleri, dü ünceler sütununda da rehinle ilgili harfle yeni alacakl n n ad , i leme ait tarih 
ve yevmiye numaras  yaz l r. 

ONUNCU BÖLÜM: DÜZELTMELER 
KÜTÜK, YEVM YE DEFTER  VE YARDIMCI S C LLER ÜZER NDE 
DÜZELTMELER 
Madde 85 - Kütük üzerinde belgelere ayk r  tescil veya yaz m n düzeltilebilmesi için ilgililerin 

yaz l  olurunun al nmas  ve yevmiye defterine kaydedilmesi gerekir. 
Belgeye ayk r  yaz m n veya tescilin düzeltilmesine, ilgililerden birisinin yaz l  oluru olmazsa, 

müdür defterdarl k veya mal müdürlü ünden düzeltme için dava aç lmas n , talep eder. 
Hazine avukat  bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük taraf ndan re'sen dava aç l r. 
kinci ve üçüncü f kralardaki durum, ayr ca kütük sayfas n n beyanlar sütununda belirtilir. 

(De i ik f kra: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/14.mad) *1* Kütük, yevmiye defteri ve yard mc  
sicillerde belgesine ayk r  olarak basit yaz m hatas  yap ld n n tespit edilmesi halinde, müdür 
taraf ndan nedeni düzeltmeler sicilinde aç klanarak, re'sen düzeltme yap l r. 

 
SONRADAN GELEN HAK SAH PLER N N DURUMU 
Madde 86 - Yap lacak düzeltmeler hatal  yaz mdan sonra hak sahibi olmu  ki ilerin hakk n  

etkileyici nitelikte ise, bu hak sahiplerinin de yaz l  olurlar  aran r. 
KADASTRO TESP TLER  SIRASINDA YAPILAN YANLI LIKLARIN 
DÜZELT LMES  
Madde 87 - Kadastro çal malar  s ras nda meydana gelen yaz m hatalar yla ad, soyad  ve baba 

ad ndaki yanl l k veya eksiklikler ilgilisinin ba vuru üzerine; 
a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kay t örne i ve ta nmaz mal n bulundu u mahalle veya köy 

muhtarl ndan al nacak foto rafl  ilmuhaber, 
b) Kayda dayal  tespitlerde; dayana  kay t ve belgeler, ncelenerek, talebin gerçek hak 

sahibinden geldi ine kanaat getirilmesi art yla ve talep yevmiye defterine kaydedilmek suretiyle 
düzeltilebilir. 

DÜZELTMEN N EKL  
Madde 88 - Yanl  yaz m okunacak ekilde k rm z  mürekkepli kalemle çizilir ve ilk bo  sütuna 

do rusu yaz l r. 
Kaz nt , silinti, sat r aralar na veya sayfa kenar na ç k nt  veya kayda ek yap lmak suretiyle 

düzeltme yap lamaz. 
Yevmiye defterine kaydedilerek yap lan düzeltmelerde tarih ve yevmiye numaras , düzeltmeler 

siciline kaydedilerek yap lanlarda ise bu sicilin numaras  düzeltilen i lemin üzerine yaz l r. Düzeltme 
ile ilgili belgeler ta nmaz mala ait dosyada saklan r. 

ONB R NC  BÖLÜM: YARDIMCI S C LLER 
MAL SAH PLER  S C L  
Madde 89 - Ta nmaz mal maliklerinin ad , soyad , ikametgahlar  ve sahip olduklar  ta nmaz 

mallar n ada, parsel, sayfa numaralar  ile mahalle veya köyleri mal sahipleri siciline yaz l r. Maliklerin 
soyad n n ba  harfine göre her harf için ayr  bir defter aç l r. Ki inin birden fazla ta nmaz mal  varsa, 
tamam  ayn  sütunda gösterilir. Bir ta nmaz mal, malikinin mülkiyetinden ç k nca k rm z  mürekkepli 
kalemle ada ve parsel numaras  çizilir. Ay rma ve birle tirme i lemlerinde, eski ada, parsel ve sayfa 
numaralar  çizilip yeni numaralar yaz l r. 

Ta nmaz mal sahibi, ikametgah n  de i tirdi ini bildirdi inde, mal sahipleri sicilinin ilgili 
k sm na yeni ikametgah  yaz l r. 

AZ LLER S C L  
Madde 90 - Vekaletten aziller, vekalet verenlerin soyad n n ba  harflerine göre, her harf için 

sicilde ayr lan bölüme yaz l r. 
Azil belgesi geldi inde, müdür veya görevlendirece i memur taraf ndan üzerine al nd  tarih, 
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saat ve dakika hemen yaz larak, aziller siciline kaydedilir. 
DÜZELTMELER S C L  
Madde 91 - Yevmiye defterine yaz lmas  gerekmiyen düzeltmelerin sebebi, düzeltmeler siciline 

kaydedilir. 
KAMU ORTA MALLARI S C L  
Madde 92 - Mer'a, yaylak, k lak gibi kamu orta mallar , özel siciline yaz l r ve hangi köy veya 

belediyeye tahsisli oldu u belirtilir. lgili belgeler özel dosyas nda saklan r. 
D ER DEFTERLER 
Madde 93 - Tapu dairelerinde ayr ca tablomahzen defteri, yaz ma defteri ve idari s n rlar kay t 

defteri de tutulur. 
TABLOMAHZEN DEFTER  
Madde 94 - Müdürlükte bulunan bütün kütük, zab t defteri, yevmiye defteri ve resmi senet 

ciltleri ile yard mc  siciller tablomahzen defterine kaydedilir. 
Tablomahzen defterindeki yaz mlar, her y l sonunda Genel Müdürlü e bildirilir. 
 
YAZI MA DEFTER  
Madde 95 - Yevmiye defteri ve aziller siciline yaz lan i lem ve belgeler d nda tapu dairesine 

gelen ve giden bütün yaz lar ve istemler yaz ma defterine kaydedilir. 
DAR  SINIRLAR KAYIT DEFTER  

Madde 96 - Yetkili mercilerce karara ba lanan idari s n rlarla ilgili kararlar ve köy s n rlar , idari 
s n rlar defterine yaz l r ve belgeleri özel dosyas nda saklan r. 

ON K NC  BÖLÜM: S C LLER N SAKLANMASI 
S C L VE DEFTERLER N SAKLANMASI 
Madde 97 - Bu Tüzükte yaz l  ana ve yard mc  siciller ile defterler özenle saklan r ve imha 

edilemezler. 
RESM  SENETLER N SAKLANMASI 
Madde 98 - Resmi senetler her y l tarih ve yevmiye s ras yla ciltlenerek saklan r. 
BELGELER N SAKLANMASI 
Madde 99 - Her ta nmaz mal için bir dosya aç l r ve dosya üzerine mahalle veya köyü ile kütük 

sayfas , ada ve parsel numaras  yaz l r. 
Tapu i lemleriyle, Döner Sermaye letmesine ait belgeler tarih ve yevmiye numaras na göre bu 

dosyaya konulur. 
Belgelere birden ba layan numaralar verilir ve dosya kapa n n iç k sm na hangi belgelerin hangi 

tarih ve yevmiyeli i leme ait oldu u yaz l r. 
Ta nmaz mal dosyalar , ar ivde her mahalle veya köy itibariyle kütük sayfas  numaras  s ras na 

göre dizilir. Bir belge birkaç ta nmaz malla ilgili ise en küçük sayfal  ta nmaz mal dosyas na konulur 
ve bu belgenin hangi dosyada oldu u di er dosyalarda belirtilir. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖRNEKLER VE GENEL MÜDÜRLÜ E B LG  VERME 
S C LLER N DA RE DI INA ÇIKARILMASI 
Madde 100 - Tapu sicilleri, tapu dairesi d na ç kar lamaz. 
Devlete, gerçek ve tüzel ki ilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakk n korunmas  ve ispat  

gerekti inde, onayl  örnekleri verilir. 
Ancak, mahkemelerce sicil veya belgelerin asl  istenildi i takdirde, örnekleri müdür taraf ndan 

tasdik edilip, iade edilmek üzere imza kar l nda as llar  verilir. 
TAPU SENED  VE ÖRNEKLER 
Madde 101 - Tapu dairesinde akitli veya akitsiz i lemlerle ilgili olarak düzenlenen tapu senedi 

veya ipotek belgelerinin birer örne i, müdür taraf ndan hak sahiplerine verilir. 
lgilisinin istemi halinde de, tapu sicilini olu turan bilgi ve belgelerin örne i verilir. 

BELGELER N EKL  
Madde 102 - Tapu i lemlerinde kullan lacak belgelerin ekilleri, Genel Müdürlük taraf ndan 
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belirlenir. 
BELGELER N GÖNDER LMES  
Madde 103 - (De i ik madde: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/15.mad) *1* Tapu senetleri ve 

ipotek belgelerinin foto rafs z birer örne i ile ipotek terkin i lemleri, liste halinde veya bilgisayar 
ortam nda, i lemi izleyen ay n ilk iki haftas  içinde Genel Müdürlük merkez ar ivine veya Genel 
Müdürlükçe belirlenen bölge ar ivlerine gönderilir. 

Genel Müdürlük, bölge ar ivleri olu turmaya ve di er belgelerden hangilerinin sadece merkez 
ar ivine gönderilece ini belirlemeye yetkilidir. 

KÜTÜK,YEVM YE DEFTER  VE YARDIMCI S C LLER N ONANMASI 
Madde 104 - Kütükler, yevmiye defteri ve yard mc  siciller üzerinde herhangi bir i lem 

yap lmadan önce, birbirini takip eden sayfa numaralar  verilerek müdür taraf ndan kaç sayfadan ibaret 
olduklar  son sayfaya yaz l p tarih, imza ve mühürle onan r, sayfa aralar  da ayr ca daire mührü ile 
mühürlenir. 

Kadastro a amas nda olu turulan kütüklerin onama i lemi kadastro müdürü taraf ndan yap l r. 
 
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇE TL  HÜKÜMLER 
YÖNETMEL K 
Ek Madde 1 - (Ek madde: 08/11/2004 - 2004/8109 S.Tüz/16.mad) Bu Tüzü ün uygulanmas na 

ili kin hususlar yönetmelikle düzenlenir. 
KADASTRO GÖRMEM  TA INMAZ MALIN YAZIMI 
Geçici Madde 1 - Henüz kadastrosu yap lmam  yerlerde kütük yerine zab t defteri ve kat 

mülkiyeti zab t defteri tutulur. Ta nmaz mallar n s n rlar  hudut kom ular  yaz larak gösterilir. 
Ta nmaz mal n varsa resmi haritas  veya plan  dosyas nda saklan r. 

KADASTROSU YAPILMAMI  YERLERDE BELGELER N SAKLANMASI 
Geçici Madde 2 - Kadastrosu yap lmam  yerlerde, her i leme ait belgeler, o i lem için ayr  bir 

dosya içinde üzeri tarih, s ra ve yevmiye numaras  yaz larak saklan r. 
lemlere ait dosyalar ayr ca ayl k olarak ar ivlenir. 

KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde 105 - 08/10/1930 tarih ve 10012 say l  Bakanlar Kurulu Karar  ile yürürlü e konulan 

Tapu Sicili Nizamnamesi yürürlükten kald r lm t r. 
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 
Madde 106 - Türk Medeni Kanununun 910 ncu maddesine göre haz rlan p Dan tayca 

incelenmi  olan bu Tüzük, Resmi Gazetede yay m  tarihinde yürürlü e girer. 
Madde 107 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TAPU PLÂNLARI TÜZÜ Ü 

 

Karar Say s : 2008/14001        ( 27/8/2008-RG. 26980 ) 
Ekli "Tapu Plânlar  Tüzü ü"nün yürürlü e konulmas ; Bay nd rl k ve skan Bakanl n n 

20/3/2008 tarihli ve 428 say l  yaz s  üzerine, 4721 say l  Türk Medenî Kanununun 1003 üncü 
maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/7/2008 tarihinde kararla t r lm t r. 

 
B R NC  BÖLÜM  

Amaç, Kapsam ve Tan mlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tüzü ün amac , Türk Medenî Kanununun, ta nmazlar n tapu kütü üne 

tescili ve s n rlar n n belirlenmesinde esas al nmas n  öngördü ü tapu plânlar n n yap m na ve 
üzerindeki de i ikliklerin izlenmesine ili kin usul ve esaslar  belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tüzük, ta nmazlar n tapu kütü üne tescil edilebilmesi için gerekli olan 

resmi ölçüme dayal  tapu plânlar n n yap m , üzerindeki de i ikliklerin izlenmesi, hatalar n 
düzeltilmesi, kullan c ya sunulmas , aplikasyon ve yer gösterme ile ilgili hususlar  kapsar. 

Tan mlar 
MADDE 3 – (1) Bu Tüzükte geçen; 
a) Aplikasyon: Ta nmaza ait mülkiyet veya irtifak hakk  s n rlar n n, tapu plân ndaki bilgi 

ve belgelerine uygun olarak zeminde i aretlenmesi i lemini, 
b) Ba ms z bölüm plân : Kat irtifak  veya kat mülkiyeti kurulmas na esas te kil eden 

ta nmaz üzerine in a edilecek yap  ve eklentilerin, ba ms z bölümlerin konumlar n  ve 
numaralar n  ruhsat na, projelerine, vaziyet plân ndaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun 
olarak say sal ve çizgisel ekilde gösteren plân ve projesini, 

c) De i iklik i lemleri: Tapu plânlar nda mevzuat uyar nca yap lan hukuki, teknik ve 
geometrik de i iklikleri, 

ç) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünü, 
d) Kontrol noktalar : Arazide, ülke jeodezik a lar n n koordinat ve kot sistemine dayal  olarak 

tesis edilen noktalar , 
e) Lisansl  büro: 16/6/2005 tarihli ve 5368 say l  Lisansl  Harita Kadastro Mühendisleri ve 

Bürolar  Hakk nda Kanuna göre kurulan lisansl  harita kadastro mühendislik bürosunu, 
f) Mühendis: Harita ve kadastro, harita, jeodezi ve fotogrametri mühendisi veya yüksek 

mühendisi, 
g) Resmi ölçüm: Tapu ve kadastro mevzuat  ile ölçü tekni ine uygun ve kontrollü olarak 

üretilen, kadastro müdürlü ünce onanarak tescile esas olan ölçü ve belgeleri, 
) Say sal de er: Resmi ölçüme göre üretilen, zemine ve tapu plân  tekni ine uygun, tapu ve 

kadastro mevzuat na göre kesinle mi ; parselin kö e noktalar , s n rlar  ve varsa yap  ve teknik 
altyap  ile detay noktalar na ili kin koordinat ve di er say sal bilgileri, 

h) Vaziyet plân : Parsellerde in a edilecek yap lar n ve eklentilerinin, teknik alt yap lar n, 
yap  ruhsat na esas projeleri ile yerle im plân ndaki ölçülerine göre, kontrol noktalar na dayal  
biçimde, teknik mevzuata uygun olarak say sal ve çizgisel ekilde düzenlenen, kat irtifak na veya 
kat mülkiyetine esas konumlar n  gösteren harita ve plân , 

) Yan lma s n r : Tapu plân n n üretim yöntemi ve ölçe ine göre hesaplanan, ta nmaz n 
zemindeki s n rlar  ile ölçü ve yüzölçümü de erleri aras ndaki ölçü tekni ine göre kabul edilebilir 
farklar , ifade eder. 
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K NC  BÖLÜM 
Tapu Plânlar  ve Yap m Esaslar  

Tapu plânlar  
MADDE 4 – (1) Tapu plânlar , tapu siciline tescili gereken ta nmazlarla ilgili mülkiyet ve 

irtifak haklar n n s n rlar n , yap lar n konumlar n , belirtilmesi gereken di er teknik hususlar  
gösteren, resmi ölçüme uygun olarak say sal veya çizgisel ekilde üretilen kadastro, kadastro 
paftalar n n yenilenmesi, say salla t rma veya düzeltme çal malar  sonucu düzenlenen, ilgili 
idarelerce yap lan veya yapt r lan, talebe ba l  de i iklikler sonucu düzenlenen harita ve plânlar 
ile di er harita ve plânlard r. 

Plânlar n haz rlanmas na dair esaslar 
MADDE 5 – (1) Tapu plânlar , arazi üzerindeki parsel s n rlar n  bu parsel içindeki yap  ve 

eklentileri ile tesislerin, zemindeki konumlar n  do ru gösterecek ekilde, teknik yöntemine uygun ve 
resmi ölçüme dayal  olarak yap l r; say sal olarak üretilen noktalar n üretim yöntemi ve konum 
do rulu u teknik belgelerinde gösterilir. 

(2) Tapu plânlar , 21/6/1987 tarihli ve 3402 say l  Kadastro Kanunu hükümlerine göre kadastro 
müdürlü ünce veya mahkeme kararlar na dayal  olarak ya da kanunlar uyar nca yetkili k l nan ki i ve 
kurulu larca düzenlenerek kadastro müdürlü ünün kontrol ve tasdikinden sonra tapu sicilinde tescile 
konu olur. 

Yetki ve sorumluluk 
MADDE 6 – (1) Bu Tüzük kapsam ndaki tapu plânlar n n yap m, kontrol, aplikasyon, 

say salla t rma ve hatalar n düzeltilmesi i lerinin teknik sorumlulu u mühendis taraf ndan üstlenilir. 
Ta nmazlar n s n rland r lmas  
MADDE 7 – (1) Ta nmazlar n mülkiyet s n rlar n n arazide belirlenmesi i lemlerinde, tapu 

plân n n üretilme amac na göre, Kadastro Kanunu, 23/6/1983 tarihli ve 2859 say l  Tapulama ve 
Kadastro Paftalar n n Yenilenmesi Hakk nda Kanun, 31/8/1956 tarihli ve 6831 say l  Orman Kanunu, 
25/2/1998 tarihli ve 4342 say l  Mera Kanunu, 4/11/1983 tarihli ve 2942 say l  Kamula t rma Kanunu, 
22/12/1934 tarihli ve 2644 say l  Tapu Kanunu, 22/11/1984 tarihli ve 3083 say l  Sulama Alanlar nda 
Arazi Düzenlemesine Dair Tar m Reformu Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5403 say l  Toprak Koruma ve 
Arazi Kullan m  Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 say l  mar Kanunu ve 4/4/1990 tarihli ve 3621 
say l  K y  Kanunu ile ilgili di er kanunlar n hükümlerine uyulur. 

Çizim ve yüzölçümü i leri 
MADDE 8 – (1) Tapu plânlar , teknik yöntemine uygun olarak elde edilen say sal de erlere göre 

çizilir. 
(2) Ta nmazlar n yüzölçümü, kö e noktalar n n koordinatlar  ile hesaplan r. 
De i iklik i lemleri 
MADDE 9 – (1) De i iklik i lemleri, ilgilisinin talebine ba l  olarak, i lem çe itlerine göre özel 

hükümleri gere ince yetki ve sorumluluklar  belirlenmi  olan kadastro müdürlü ü, yetkili kurulu lar 
veya lisansl  bürolar ya da serbest mühendis taraf ndan yap l r. 

Kontrol i lemleri 
MADDE 10 – (1) Tapu plânlar , kadastro müdürlü ü taraf ndan teknik mevzuat  çerçevesinde 

kontrol edilir, uygunlu u halinde tapu sicil müdürlü üne gönderilir. Kadastro müdürlü ünce kontrol 
edilmeyen tapu plânlar , tapu sicil müdürlü ünce i leme al nmaz. 

Plânlar n reddedilmesi 
MADDE 11 – (1) Bu Tüzükte ve tapu plânlar na ili kin teknik mevzuatta yer alan 

hükümlere uygun olmayan talepler; kontrol mühendisi sorumlulu unda kontrol ekibince 
düzenlenen rapora istinaden kadastro müdürlü ünce reddedilir. Red karar nda reddin 
gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilir. 

(2) Red karar , talep sahibine 7201 say l  Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli  edilir. 
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(3) Red karar na kar , tebli  tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlü ün ba l  
bulundu u bir üst birime, bu birimin karar na kar  da yine tebli  tarihinden itibaren otuz gün 
içinde Genel Müdürlü e itiraz edilebilir. 

Tescile tabi olmayan ta nmazlarda tapu plânlar n n yap lmas  
MADDE 12 – (1) Tescile tabi olmayan ta nmazlarda tescili gerektirir bir ayni hak tesis 

edilece i zaman, ta nmaz n niteli ini esas alan ve hakk n kapsad  k sm  gösteren tescile uygun tapu 
plân n n yap lmas  zorunludur. 

(2) Tescili gerektiren bir ayni hakk n do mas  nedeniyle tapuya kaydedilen ta nmaz, sonradan 
kayda tabi olmayan bir ta nmaza dönü ürse bu ta nmaz n tapu plân  iptal edilir. 

Ana parseldeki irtifak hakk n n nakli 
MADDE 13 – (1) Üzerinde irtifak hakk  tesis edilmi  olan ta nmaz n de i iklik i lemleri 

sonucunda parçalara ayr lmas  veya ba ka ta nmazlarla birle mesi durumunda, de i iklik i lemi 
sonucu olu an ta nmaz üzerindeki irtifak hakk n n isabet etti i alanlar, 22/11/2001 tarihli ve 4721 
say l  Türk Medenî Kanunu hükümleri de dikkate al narak tapu plân nda gösterilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Aplikasyon, Yer Gösterme ve Düzeltme lemleri 
 

Aplikasyon ve yer gösterme i lemi 
MADDE 14 – (1) Tapu plânlar n n aplikasyonu, kontrol noktalar na dayal  olarak yap l r. 

Tapu plânlar n n aplikasyonunda, plân n yap m ndaki yan lma s n rlar  dikkate al n r, buna 
ili kin aplikasyon krokisi düzenlenir. 

(2) Ta nmazlara ve ba ms z bölümlere ili kin yer gösterme talepleri, tapu plân  ile vaziyet 
ve ba ms z bölüm plân ndaki ekil ve ölçü de erlerine göre yerine getirilir. 

Zemin ile tapu plân  aras ndaki uyumsuzluk hali 
MADDE 15 – (1) Ta nmaz n s n rlar  tapu plânlar  ve arz üzerindeki s n r i aretleriyle belirlenir. 

Tapu plânlar yla arz üzerindeki i aretler birbirini tutmazsa as l olan plândaki s n rd r. Ta nmaz n 
zemindeki s n rlar  ile tapu plân ndaki s n rlar  aras nda farkl l k bulunmas  halinde, teknik yöntemine, 
parselin zemindeki sabit ve de i mez s n rlar na ve dayana  belgelerine uygun olarak düzenlenip 
tescil edilmi  tapu plân ndaki s n rlar esas al n r. 

Hatalar n düzeltilmesi 
MADDE 16 – (1) Tescilli tapu plânlar nda tespit edilebilen ölçü, s n rland rma, tersimat ve 

hesaplamalardan kaynaklanan hatalar n düzeltilmesi, Kadastro Kanununun 41 inci maddesi ve ilgili 
di er mevzuat hükümlerine göre yap l r. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çe itli ve Son Hükümler 
 

Düzenlenecek belgelerin ekil ve standartlar  
MADDE 17 – (1) Bu Tüzük hükümlerinin uygulanmas nda ihtiyaç duyulan belgelerin ekil, 

standart ve içerikleri mevzuata uygun olarak Genel Müdürlükçe belirlenir. 
Bilgi ve belgelerin verilmesi 
MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük taraf ndan ar ivlenen bilgi ve belgeler, mevzuata uygun 

olarak ilgili ki i ve kurulu lar n talebi üzerine verilir. 
Yürürlük 
MADDE 19 – (1) 22/11/2001 tarihli ve 4721 say l  Türk Medenî Kanununun 1003 üncü 

maddesine dayan larak haz rlanan ve Dan tayca incelenen bu Tüzük Resmî Gazete'de yay m  
tarihinde yürürlü e girer. 

Yürütme 
MADDE 20 – (1) Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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KAT MÜLK YET  KANUNU  
Kanun No: 634                 Kabul Tarihi        : 23.06.1965 
RG Tarihi: 02.07.1965     RG Say s               : 12038 
  
 B R NC  BÖLÜM: 
 GENEL HÜKÜMLER 
  
A) KAT MÜLK YET  VE KAT RT FAKI 
I – GENEL KURAL 
MADDE 1 – Tamamlanm  bir yap n n kat, daire, i  bürosu, dükkân, ma aza, mahzen, depo gibi 
bölümlerinden ayr  ayr  ve ba l  ba na kullan lmaya elveri li olanlar  üzerinde, o gayrimenkulun 
maliki veya ortak malikleri taraf ndan, bu kanun hükümlerine göre, ba ms z mülkiyet haklar  
kurulabilir. 
Yap lmakta veya ileride yap lacak olan bir yap n n, birinci f krada yaz l  nitelikteki bölümleri 
üzerinde, yap  tamamland ktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya 
arsan n ortak malikleri taraf ndan, bu kanun hükümlerine göre irtifak haklar  kurulabilir. 
II – TAR FLER 
MADDE 2 – Bu kanuna göre: 
a) Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Ana gayrimenkul); yaln z esas yap  
k sm na (Ana yap ) ana gayrimenkulün ayr  ayr  ve ba l  ba na kullan lmaya elveri li olup, bu 
kanun hükümlerine göre ba ms z mülkiyete konu olan bölümlerine (Ba ms z bölüm); bir 
ba ms z bölümün d nda olup, do rudan do ruya o bölüme tahsis edilmi  olan yerlere (Eklenti); 
ba ms z bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakk na (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara 
(Kat maliki); 
b) Ana gayrimenkulün ba ms z bölümleri d nda kal p, korunma ve ortakla a kullanma veya 
faydalanmaya yarayan yerlerine (Ortak yerler); kat maliklerinin ortak malik s fatiyle payda  
bulunduklar  bu yerler üzerindeki faydalanma haklar na (Kullanma hakk ); 
c) (De i ik bent: 13.04.1983 – 2814/1 md.) Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak 
üzere yap lacak veya yap lmakta olan bir veya birden çok yap n n ba ms z bölümleri için o arsan n 
maliki veya ortak malikleri taraf ndan bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakk na (kat 
irtifak ); bu hakka sahip olanlara da (Kat irtifak sahibi); 
d) Arsan n, bu kanunda yaz l  esasa göre ba ms z bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylar na 
(Arsa pay ); 
e) Kat mülkiyetinin veya irtifak n n kurulmas na ait resmi senede (Sözle me); 
denir. 
III – KAT MÜLK YET N N VE KAT RT FAKININ N TEL  
MADDE 3 – Kat mülkiyeti, arsa pay  ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle ba lant l  özel bir 
mülkiyettir. 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/1 md.) Kat mülkiyeti ve kat irtifak , bu mülkiyete konu olan ana 
gayrimenkulün ba ms z bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan 
de erleri ile oranl  olarak projesinde tahsis edilen arsa pay n n ortak mülkiyet esaslar na göre aç kça 
gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylar n n ba ms z bölümlerin paylar  ile oranl  olarak tahsis 
edilmedi i hallerde, her kat maliki veya kat irtifak  sahibi, arsa paylar n n yeniden düzenlenmesi 
için mahkemeye ba vurabilir. Ba ms z bölümlerden her birine bu f kra uyar nca tahsis edilen arsa 
pay , o bölümlerin de erinde sonradan meydana gelen ço alma veya azalma sebebiyle 
de i tirilemez. 44 üncü madde hükmü sakl d r. 
 
(De i ik f kra; 23.6.2009 – 5912/1 md.)  “Kat irtifak  arsa pay na ba l  bir irtifak çe idi olup, 
yap n n tamam  için düzenlenecek yap  kullanma izin belgesine dayal  olarak, bu Kanunda 
gösterilen artlar uyar nca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu i lem, arsa malikinin veya kat irtifak na 
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sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekle tirilebilir.” 
 
IV – ORTAK YERLER 
MADDE 4 – Ortak yerlerin konusu sözle me ile belirtilebilir. A a da yaz l  yerler ve eyler bu 
kanun gere ince her halde ortak yer say l r. 
a) ( lave f kra; 14.11.2007 5711/2 md.) Temeller ve ana duvarlar, ta y c  sistemi olu turan kiri , 
kolon ve perde duvarlar ile ta y c  sistemin parças  di er elemanlar, ba ms z bölümleri ay ran 
ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giri  kap lar , antreler, merdivenler, asansörler, 
sahanl klar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kap c  daire veya odalar , genel 
çama rl k ve çama r kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagaz  
saatlerinin korunmas na mahsus olup ba ms z bölüm d nda bulunan yuvalar ve kapal  k s mlar, 
kalorifer daireleri, kuyu ve sarn çlar, yap n n genel su depolar , s naklar, 
b) Her kat malikinin kendi bölümü d ndaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanallar  ile kalorifer, su, 
havagaz  ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak ebeke ve antenler s cak ve 
so uk hava tesisleri, 
c) Çat lar, bacalar, genel dam teraslar , ya mur oluklar , yang n emniyet merdivenleri. 
Yukar da say lanlar n d nda kal p da, yine ortakla a kullanma, korunma veya, faydalanma için 
zaruri olan di er yerler ve eyler de (Ortak yer) konusuna girer. 
B) BA LANTILAR 
I – BA IMSIZ BÖLÜMLERLE ARSA PAYI ARASINDAK  BA LANTI 
MADDE 5 – Kat mülkiyetinin ba kas na devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona ba l  arsa 
pay  da birlikte geçer; arsa pay , kat mülkiyetinden veya kat irtifak ndan ayr  olarak 
devredilemeyece i gibi, miras yoluyla de geçmez ve ba ka bir hakla kay tlanamaz. 
Ana gayrimenkulde, kat mülkiyetine ba lanmam  veya lehine kat irtifak  kurulmam  arsa pay  
b rak lamaz. 
Kat mülkiyetini kay tlayan haklar, kendili inden arsa pay n  da kay tlar. Kat irtifak na konu olan 
arsa üzerinde bu hakla ba da mas  mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. 
Ana gayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmas ndan önce o gayrimenkulün kütükteki sayfas na 
tescil veya erh edilmi  olan haklar kat mülkiyetini de, kaide olarak arsa pay  oran nda, 
kendili inden kay tlar. 
II – BA IMSIZ BÖLÜMLERLE EKLENT LER VE ORTAK YERLER ARASINDAK  
BA LANTI 
MADDE 6 – Bir ba ms z bölümün d nda olup, do rudan do ruya o bölüme tahsis edilmi  olan 
kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagaz  veya su saati yuvalar , tuvalet gibi eklentiler, ait 
oldu u ba ms z bölümün bütünleyici parças  say l r ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek ba na 
maliki olur. 
Eklentiler kat mülkiyeti kütü ünün (Beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlardan ana yap n n 
oturdu u zeminin d nda kalanlar kadastro plan nda veya tapu haritas nda ayr ca gösterilir. 
Ba ms z bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve di er kat maliklerinin haklar yla ba da mas  mümkün 
olmayan irtifaklar kurulamaz. 
Ba ms z bölümlerin ba kas na devri, kay tlanmas  veya kiralanmas  halinde, eklentiler ve ortak 
yerler de kendili inden devredilmi , kay tlanm  vaya kiralanm  olur. 
 
C) ORTAKLI IN ÜYUUN G DER LMES  VE ÖNCEL KLE SATINALMA ÜF’A 
HAKKI 
I – ORTAKLI IN G DER LMES  
MADDE 7 – Kat mülkiyetine veya kat irtifak na tabi olan gayrimenkulde ortakl n giderilmesi 
istenemez. 
Ba ms z bölümler, ba ms z bir gayrimenkul gibi dava ve takip konusu olabilir bunlarda ortakl n 
giderilmesi istenebilir. 



172

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası / İzmir Şubesi

II – ÖNCEL KLE SATINALMA HAKKI 
MADDE 8 – (De i ik f kra:13.04.1983 – 2814/3 md.) Kat mülkiyeti kurulmu  bir gayrimenkulün 
ba ms z bölümlerinden birinin veya, kat irtifak  ba lanm  arsa pay n n sat lmas  halinde di er kat 
maliklerinin veya irtifak hakk  sahiplerinin öncelikle sat n alma hakk  yoktur. 
Bir ba ms z bölümün payda lar ndan birinin kendi pay n  ba kas na satmas  halinde öteki 
payda lar, öncelikle sat n alma hakk n  kullanabilirler. 
Sözle mede bu maddenin aksine hüküm konulabilir. 
D) GENEL HÜKÜMLER N UYGULANMA ALANI: 
MADDE 9 – Kat mülkiyetine veya kat irtifak na ait kütük kayd nda veya kat malikleri aras ndaki 
sözle mede veya yönetim plan nda veya bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, kat 
mülkiyetinden do an anla mazl klar, Medeni Kanun ve ilgili di er kanunlar hükümlerine göre 
karara ba lan r. 
K NC  BÖLÜM 

KAT MÜLK YET N N VE KAT RT FAKININ KURULMASI 
A) GENEL KURAL 
MADDE 10 – Kat mülkiyeti ve kat irtifak  resmi senetle ve tapu siciline tescil ile do ar. 
Ana gayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yaln z bir 
veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz. 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/3 md.) Kat mülkiyeti kurulurken ayn  katta birbirine biti ik 
bulunan ayn  nevideki birden fazla ba ms z bölüm veya bir yap n n otel, i  veya ticaret yeri gibi 
iktisadî aç dan veya kullanma bak m ndan bütünlük arz eden birden çok kat  veya bölümü, kat 
mülkiyeti kütü üne tek ba ms z bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yap labilmesi için, 
buna uygun de i iklik projesinin ve yap  kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlü üne verilmi  
olmas  gereklidir. 
Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyar nca veya a a daki f kraya 
göre verilen bir mahkeme hükmü ile yap l r. 
Kat mülkiyetine konu olmaya elveri li bir gayrimenkul üzerindeki ortakl n giderilmesi 
davalar nda, mirasç lardan veya ortak maliklerden biri, payla man n, kat mülkiyeti kurulmas  ve 
ba ms z bölümlerin tahsisi suretiyle yap lmas n  isterse, hakim, o gayrimenkulün mülkiyetinin, 12 
nci maddede yaz l  belgelere dayan larak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkle tirilmek 
suretiyle ba ms z bölümlerin ortaklara ayr  ayr  tahsisine karar verebilir. 
( lave f kra; 14.11.2007 – 5711/3 md.) Gelirinin ortak giderlere harcanmas  için veya ba ka bir 
amaçla ortak yararlanmaya tahsis edilen ba ms z bölümlerin malik hanesine, bunlardan yararlanan 
"ba ms z bölümlerin numaralar " yaz lmak suretiyle kat mülkiyeti kütü üne tescil edilir. Bu husus 
ba ms z bölümlerin beyanlar hanesinde gösterilir." 
B) KAT MÜLK YET  KÜTÜ Ü: 
MADDE 11 –  (De i ik madde; 14.11.2007 – 5711/4 md.) 
Kat mülkiyeti ve kat irtifak , Tapu Sicili Tüzü üne göre tutulacak kat mülkiyeti kütü üne tescil 
olunur. Bu Kanunda aksine hüküm olmad kça, tescille ilgili genel hükümler, kat mülkiyeti kütü üne 
yap lacak tescillerde de uygulan r. 
(De i ik; 14.11.2007 tarih 5711 say l  Kanun md:4) Henüz kadastrosu yap lmam  olan yerlerde kat 
mülkiyeti ve kat irtifak , Tapu Sicili Tüzü ündeki formüle göre, ayr ca tutulacak Kat Mülkiyeti 
Zab t Defterine tescil olunur." 
C) KAT MÜLK YET N N KURULMASI 
I – STEM VE BELGELER 
MADDE 12 – (De i ik madde; 14.11.2007 – 5711/5 md.) 
Kat mülkiyetinin kurulmas  için, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o 
gayrimenkulün maliki veya bütün payda lar n n a a da yaz l  belgeler ile birlikte tapu idaresinde 
istemde bulunmas  gerekir: 
a) (De i ik f kra; 23.6.2009 – 5912/2 md.)  Anagayrimenkulde, yap  veya yap lar n d  cepheler ve iç 
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taksimat  ba ms z bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve ba ms z bölümlerin konum ve 
büyüklüklerine göre hesaplanan de erleriyle oranl  arsa paylar , kat, daire, i  bürosu gibi nevi ile 
bunlar n birden ba lay p s rayla giden numaras  ve ba ms z bölümlerin yap  in aat alan  da aç kça 
gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar taraf ndan yap lan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün 
payda lar  taraf ndan imzalanan, yetkili kamu kurum ve kurulu lar nca onaylanan mimarî proje ile 
yap  kullanma izin belgesi.” 
b) Ba ms z bölümlerin kullan l  tarz na, birden çok yap n n varl  halinde bu yap lar n özelli ine 
göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde haz rlanm , kat mülkiyetini kuran malik veya malikler 
taraf ndan imzalanm  bir yönetim plân . 
c) Her ba ms z bölümün arsa pay n , kat, daire, i  bürosu gibi nevini ve bunlar n birden ba lay p 
s ra ile giden numaras n , varsa eklentisini gösteren ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün 
payda lar  taraf ndan imzalanm  noterden tasdikli liste. 
II – SÖZLE ME VE TESC L 
MADDE 13 – (De i ik f kra: 13.04.1983 – 2814/5 md.) Tapu memuru kendisine verilen belgelerin 
tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanlar n yetkili olduklar na 
kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifak  kurulmas na dair resmi sözle meyi düzenler. 
Bu sözle me ayn  zamanda tescil istemi say l r. 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/6 md.) Sözle me düzenlenince kat irtifak n n kat mülkiyetine 
çevrilmesinde kat irtifak n n kay tl  oldu u kat mülkiyeti kütü ü sayfas ndaki, do rudan do ruya 
kat mülkiyetinin kurulmas  halinde ise ana gayrimenkulün kay tl  bulundu u tapu kütü ü 
sayfas ndaki mülkiyet hanesine "Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmi tir." ibaresi 
yaz larak, sayfa ana gayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak haklar  d ndaki i lemlere 
kapat l r ve kat mülkiyetine konu olan her ba ms z bölüm, kat mülkiyeti kütü ünün ayr  bir 
sayfas na o bölüme ba l  arsa pay  ve ana gayrimenkulün kay tl  bulundu u genel kütükteki pafta, 
ada, parsel, defter ve sayfa numaralar  gösterilmek suretiyle tescil edilir; ana gayrimenkulün kay tl  
bulundu u genel kütük sayfas na da, ba ms z bölümlerin kat mülkiyeti kütü ündeki defter ve sayfa 
numaralar  i lenmek suretiyle, kütükler aras nda ba lant  sa lan r. 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/6 md.) Ana gayrimenkulün sayfas nda evvelce mevcut olan 
haklara ait sicil kayd , irtifak haklar  hariç, ba ms z bölümlerin kat mülkiyeti kütü ündeki 
sayfas na geçirilir. Ana gayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra, ana 
gayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak haklar  da ana gayrimenkulün tapu kütü ü 
sayfas na tescil edilir ve kat mülkiyeti kütü ünün beyanlar hanesinde belirtilir." 
Kat mülkiyeti kütü üne tescil edilen her ba ms z bölüm ayr  bir gayrimenkul niteli ini kazan r ve 
kütükte o bölümün tasdikli plan ndaki numaray  al r. 
(De i ik f kra: 13.04.1983 – 2814/5 md.) Kat malikine, ana gayrimenkulün çapl  tasarruf 
belgesinden ba ka, istem halinde, 12 nci maddenin (a) bendinde belirtilen projeden kendi ba ms z 
bölümüne ait olan k sm n n tasdikli bir örne i de verilir. 
D) KAT RT FAKININ KURULMASI: 
MADDE 14 - (De i ik; 23.6.2009 – 5912/3.md.)  “Henüz yap  yap lmam  veya yap s  
tamamlanmam  bir arsa üzerinde kat irtifak n n kurulmas  ve tapu siciline tescil edilmesi için o 
arsan n malikinin veya bütün payda lar n n buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine 
uygun olarak düzenlenen proje ile (b) bendindeki yönetim plân n  tapu idaresine vermeleri laz md r. 
Kat mülkiyetine geçi te ayr ca yönetim plân  istenmez.” 
Bir arsa üzerinde kat irtifaklar  ancak sözle mede veya dilekçede her kat irtifak n n ilgili bulundu u 
ba ms z bölüme tahsisi istenen arsa pay , arsan n kay tl  oldu u kütü ün (Beyanlar) hanesinde 
belirtilmek suretiyle kurulur ve yap n n, verilen projeye göre tamamlanmas ndan sonra kat 
mülkiyetine konu olacak ba ms z bölümlerinin numaras  ve bu bölümlere ba l  eklentiler kütü ün 
beyanlar hanesinde belirtilir. 
  (De i ik; 23.6.2009 – 5912/3.md.)  “Yap n n tamamlanmas ndan sonra kat irtifak n n kat mülkiyetine 
çevrilmesi, kat irtifak n n tesciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yaz l  belgelere dayal  olarak, 
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yetkili idarece yap  kullanma izin belgesinin verildi i tarihten itibaren altm  gün içinde ilgili tapu 
idaresine gönderilmesi üzerine resen yap l r.” 
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 
KAT MAL KLER N N VE KAT RT FAKI SAH PLER N N HAKLARI 
A) KAT MAL KLER N N HAKLARI 
I – BA IMSIZ BÖLÜM ÜZER NDE 
MADDE 15 – Kat malikleri kendilerine ait ba ms z bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili 
hükümleri sakl  kalmak art yla, Medeni Kanunun maliklere tan d  bütün hak ve yetkilere 
sahiptirler. 
II – ORTAK YERLER ÜZER NDE 
MADDE 16 – Kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa paylar  oran nda, ortak 
mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. 
Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakk na sahiptirler; bu hakk n genel kömürlük, garaj, teras, 
çama rhane ve çama r kurutma alanlar  gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözle me olmad kça, her kat 
malikine ait arsa pay  ile oranl d r. 
B) KAT RT FAKI SAH B N N HAKLARI 
MADDE 17 – Kat irtifak  sahipleri, ortak arsa üzerinde yap lacak yap n n, sözle mede yaz l  süre 
içinde ba lamas  ve tamamlanmas  için kendilerine dü en borçlar n yerine getirilmesini, kar l kl  
olarak isteme ve dava etme hakk na sahiptirler. 
(De i ik f kra: 13.04.1983 – 2814/7 md.) Kat irtifak  sahipleri yap n n tamamlanmas  için kendi 
aralar ndan veya d ar dan bir veya birkaç ki iyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti 
yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklar na dair hükümler, bu yönetici hakk nda da uygulan r. 
(Ek f kra: 13.04.1983 – 2814/7 md.) Kat irtifak  kurulmu  gayrimenkullerde yap  fiilen 
tamamlanm  ve ba ms z bölümlerin üçte ikisi fiilen kullan lmaya ba lanm sa, kat mülkiyetine 
geçilmemi  olsa dahi ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulan r. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 
KAT MAL KLER N N VE KAT RT FAKI SAH PLER N N BORÇLARI 
A) KAT MAL KLER N N BORÇLARI 
I – GENEL KURAL 
MADDE 18 – Kat malikleri, gerek ba ms z bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri 
kullan rken do ruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahats z etmemek, birbirinin haklar n  
çi nememek ve yönetim plan  hükümlerine uymakla, kar l kl  olarak yükümlüdürler. 
Bu kanunda kat maliklerinin borçlar na dair olan hükümler, ba ms z bölümlerdeki kirac lara ve 
oturma (Sükna,) hakk  sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devaml  olarak 
faydalananlara da uygulan r; bu borçlar  yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil 
olarak sorumlu olur. 
II – ANAYR MENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK: 
MADDE 19 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün bak m na ve mimar  durumu ile güzelli ini ve 
sa laml n  titizlikle korumaya mecburdurlar. 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin be te 
dördünün yaz l  r zas  olmad kça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde in aat, onar m ve tesisler, de i ik 
renkte d  badana veya boya yapt ramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozuklu un ana yap ya 
veya ba ms z bir bölüme veya bölümlere zarar verdi inin ve acilen onar lmas  gerekti inin veya 
ana yap n n güçlendirilmesinin zorunlu oldu unun mahkemece tespit edilmi  olmas  halinde, bu 
onar m ve güçlendirmenin projesine ve tekni ine uygun biçimde yap lmas  konusunda kat 
maliklerinin r zas  aranmaz. Kat maliki kendi ba ms z bölümünde ana yap ya zarar verecek 
nitelikte onar m, tesis ve de i iklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine ba lant l  
bulunan ba ms z bölümlerin ba lant l  yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak r zas  ile ana yap ya 
zarar vermeyecek onar m, tesis ve de i iklik yap labilir." 
Her kat maliki ana gayrimenkule ve di er ba ms z bölümlere, kusuru ile verdi i zarardan dolay  
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di er kat maliklerine kar  sorumludur. 
III – ANAGAYR MENKULÜN GENEL G DERLER NE KATILMA 
MADDE 20 – (De i ik f kra: 13.04.1983 – 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralar nda ba ka 
türlü anla ma olmad kça: 
a) Kap c , kaloriferci, bahç van ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa e it olarak; 
b) ( lave 14.11.2007 – 5711/9 md.)  Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin 
bak m, koruma, güçlendirme ve onar m giderleri ile yönetici ayl  gibi di er giderlere ve ortak 
tesislerin i letme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa pay  oran nda; 
Kat lmakla yükümlüdür. 
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakk ndan vazgeçmek veya kendi 
ba ms z bölümünün durumu dolay s yla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmad n  
ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans pay n  ödemekten kaç namaz. 
( lave 14.11.2007 – 5711/9 md.)  Gider veya avans pay n  ödemeyen kat maliki hakk nda, di er kat 
maliklerinden her biri veya yönetici taraf ndan, yönetim plan na, bu Kanuna ve genel hükümlere 
göre dava aç labilir, icra takibi yap labilir. Gider ve avans pay n n tamam n  ödemeyen kat maliki 
ödemede gecikti i günler için ayl k yüzde on be  hesab yla gecikme tazminat  ödemekle 
yükümlüdür. 
Birinci f kradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun ba ms z bölümünden herhangi bir 
suretle faydalanan, ki inin, kusurlu bir hareketi sebep olmu sa, gidere kat lanlar n yapt klar  
ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu haklar  vard r. 
IV – S GORTA ANLA MASI 
MADDE 21 – Ana gayrimenkulün, kat malikleri kurulunca tayin edilecek de er üzerinden sigorta 
edilmesi kat malikleri kurulunca kararla t r labilir. 
Sigorta yap lmas  halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa paylar  oran nda, kat lmakla 
yükümlüdürler. 
Ana gayrimenkulün tümünün harap olmas  halinde al nacak sigorta bedeli, aksine sözle me 
olmad kça, kat maliklerine, arsa paylar  oran nda, payla t r l r. 
Yaln z bir veya bir kaç ba ms z bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir k sm  hasara 
u ram sa, al nacak sigorta bedeli hasara u rayan yerlerin onar m na arsa paylar  oran nda harcan r, 
Kat malikleri ana gayrimenkulün sigortas yla giderilemeyecek olan zararlar n  kar lamak üzere, 
kendi ba ms z bölümlerini ayr ca kendi ad ve hesaplar na sigorta ettirebilirler; bu halde al nacak 
sigorta bedeli, ana gayrimenkulün sigorta bedelindeki paylar  da ayr ca sakl  kalmak üzere, yaln z 
kendilerine ait olur. 
Sigorta hakk ndaki emredici hükümler sakl d r. 
V – ORTAK G DERLER N TEM NATI 
MADDE 22 – (De i ik f kra: 13.04.1983 – 2814/10 md.) Kat malikinin, 20 nci madde uyar nca 
pay na dü ecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminat ndan, ba ms z bölümlerin birinde 
kira akdine, oturma (sükna) hakk na veya ba ka bir sebebe dayanarak devaml  bir ekilde 
faydalananlar da mü tereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kirac n n sorumlulu u ödemekle 
yükümlü oldu u kira, miktar  ile s n rl  olup, yapt  ödeme kira borcundan dü ülür. 
(De i ik cümle; 14.11.2007 – 5711/10 md.) Kat malikinin borcu bu yolla da al namazsa, 
mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin ba ms z bölümü üzerine, varsa 
yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yaz l  istemiyle bu borç tutar  için, di er kat malikleri 
lehine kanuni ipotek hakk  tescil edilir. 4721 say l  Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 
son f kras  hükmü burada da uygulan r. 
(De i ik f kra: 13.04.1983 – 2814/10 md.) Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki 
veya di er sorumlulardan olan alacaklar  önceliklidir. 
VI – MÜSAADE MECBUR YET : 
MADDE 23 – ( lave; 14.11.2007 – 5711/11 md.) Kat maliklerinden birinin ba ms z bölümünde 
veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozuklu un onar m  veya giderilmesi 
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veya tesislerin yeniden yap lmas  ile yap  güvenli iyle ilgili olarak yap lmas  gerekli görülen teknik 
incelemeler için di er bir ba ms z bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde 
ba ka s fatla oturanlar, giri  müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli i lerin yap lmas na katlanmaya  
mecburdurlar. 
Ana gayrimenkulün bir k sm n n harap olmas  halinde, harap olan ba ms z bölüm ve eklentilerinin 
veya ortak yerlerin veya ba ms z bölümdeki tesislerin yeniden yap lmas  için, sa lam kalan 
ba ms z bölümlerin içinden veya d ndan faydalan lmas  gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya 
orada ba ka s fatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar. 
Yukar daki f kralarda yaz l  müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada ba ka s fatla 
oturanlar n u rayacaklar  zarar , lehine müsaade verilen ba ms z bölüm malikleri derhal ödemekle 
yükümlüdürler. 
VII – YASAK LER 
MADDE 24 – Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, i  veya ticaret yeri olarak gösterilen ba ms z 
bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuar  gibi müesseseler kurulamaz; 
kat maliklerinin buna ayk r  sözle meleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteli inde 
olmayan muayenehaneler bu hükmün d ndad r. 
Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen ba ms z bir bölümünde sinema, tiyatro, 
kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi e lence ve toplant  yerleri ve 
f r n, lokanta, pastane, süthane gibi g da ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, bas mevi, 
dükkan, galeri ve çar  gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirli i ile verece i kararla 
aç labilir. 
Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün ba ms z bölümlerin kat 
mülkiyeti kütü ündeki sahifelerine erh verilir. 
VIII – KAT MÜLK YET N N DEVR  MECBUR YET : 
MADDE 25 – Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine dü en borçlar  ve yükümleri 
yerine getirmemek suretiyle di er kat maliklerinin haklar n , onlar için çekilmez hale gelecek 
derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakk n n 
kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/12 md.) Bu gibi bir kat maliki hakk nda, ba ms z bölümün 
mülkiyetinin hükme en yak n tarihteki de eri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin di er kat 
maliklerine, arsa paylar  oran nda devredilmesi için davan n aç lmas , aksi kararla t r lm  
olmad kça, di er kat maliklerinin say  ve arsa pay  ço unlu uyla karar vermesine ba l d r. Bu 
karara ra men kat maliklerinden bir k sm  bu davay  açmak istemezse, davay  öteki kat malikleri 
açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada 
üçer ayl k vadeli hesaba yat r lmas  ve makbuzunun ibraz  için davac lara resen belirleyece i uygun 
bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yat r ld na ili kin belge ibraz edildi inde ve davan n 
kabulü halinde hâkim, daval n n ba ms z bölümünün mülkiyetinin davay  açm  olan kat 
maliklerine arsa paylar  oran nda devredilmesine ve devir bedelinin i lemi  faiziyle birlikte daval ya 
ödenmesine karar verir. 
A a daki durumlarda, birinci f krada yaz l  çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir 
a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine dü en borçlar  ödemedi i için hakk nda iki takvim y l  
içinde üç defa icra veya dava takibi yap lmas na sebep olunmas ; 
b) Ana gayrimenkulün bulundu u yerin sulh hakimi taraf ndan 33 üncü madde gere ince verilen 
emre ra men, bu kanunda yaz l  borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat 
maliklerinin haklar n  ihlal etmekte devaml  olarak bir y l srar edilmesi; 
c) Kendi ba ms z bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak 
suretiyle ahlak ve adaba ayk r  harekette bulunmas . 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/12 md.) Bu maddedeki dava hakk , devir konusunda kat 
maliklerince al nan dava açma karar n n ö renilmesi tarihinden ba layarak alt  ay ve her halde dava 
hakk n n do umundan ba layarak be  y l içinde kullan lmazsa veya dava sebebi ortadan kalkm sa 
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dü er. 
B) KAT RT FAKI SAH PLER N N BORÇLARI: 
MADDE 26 – Kat irtifak  sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine 
çevrilmek üzere yap lacak yap n n sözle meye ve plana göre tamamlanmas  için kendilerine dü en 
borçlar  vaktinde yerine getirmek ve yap  i ini, do ruluk kaideleri uyar nca kolayla t rmakla, 
kar l kl  olarak, yükümlüdürler. 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/13 md.) Kat irtifak  sahiplerinden biri kendine dü en borçlar , 
noter arac l yla yap lan ihtara ra men, bu ihtar tarihinden ba layarak iki ay içinde yerine 
getirmezse di erlerinin yaz l  istemi üzerine hâkim, onun arsa pay n n ve kat irtifak n n hükme en 
yak n tarihteki de eri kar l nda, öteki payda lara, arsa paylar  oran nda devrine karar verir. 
Kat irtifak  sahiplerinden birinin kusuru yüzünden, yap n n kanuni süre içinde yap lamamas  
sebebiyle kat irtifak  dü erse, kusurlu taraf di erlerinin bu yüzden u rad klar  zarar  tazminle 
yükümlüdür. 
BE NC  BÖLÜM: 
ANAGAYR MENKULÜN YÖNET M  
A) GENEL KURUL 
MADDE 26 – Ana gayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarz , kanunlar n 
emredici hükümleri sakl  kalmak art yla, bu kurul taraf ndan kararla t r l r. 
B) YÖNET M PLANI 
MADDE 28 – Yönetim plan  yönetim tarz n , kullanma maksat ve eklini yönetici ve denetçilerin 
alacaklar  ücreti ve yönetime alt di er hususlar  düzenler. Yönetim plan , bütün kat maliklerini 
ba l yan bir sözle me hükmündedir. 
Yönetim plan nda hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden do acak 
anla mazl klar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara ba lan r. 
(De i ik f kra: 13.04.1983 – 2814/11 md.) Yönetim plan n n de i tirilmesi için bütün kat 
maliklerinin be te dördünün oyu artt r. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye 
ba vurma haklar  sakl d r. 
Yönetim plan  ve bunda yap lan de i iklikler, bütün kat malikleriyle onlar n külli ve cüzi haleflerini 
ve yönetici ve denetçileri ba lar. 
Yönetim plan n n ve onda sonradan yap lan de i ikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütü ünün 
(Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu de i iklikler yönetim plan na ba lanarak kat mülkiyetinin 
kurulu  belgeleri aras nda saklan r. 
C) KAT MAL KLER  KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARI: 
I – TOPLANTI ZAMANI 
MADDE 29 – (Ek cümle; 14.11.2007 – 5711/14 md.) Kat malikleri kurulu, y lda bir defadan az 
olmamak üzere yönetim plan nda gösterilen zamanlarda, e er böyle bir zaman gösterilmemi se, her 
takvim y l n n ilk ay  içinde toplan r. Toplu yap larda ise kurullar, en geç iki y lda bir defadan az 
olmamak üzere yönetim plânlar nda gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemi se, ikinci 
takvim y l n n ilk ay  içinde toplan r. 
Önemli bir sebebin ç kmas  halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin 
istemi üzerine ve toplant  için istenilen tarihten en az on be  gün önce bütün kat maliklerine 
imzalatt r lacak bir ça r  veya bir taahhütlü mektupla, toplant  sebebi de bildirilmek art yla, kat 
malikleri kurulu her zaman toplanabilir. 
(Ek cümle; 14.11.2007 – 5711/14 md.) lk ça r  yap l rken, birinci toplant da, yeter say n n 
sa lanamamas  halinde, ikinci toplant n n nerede ve hangi tarihte yap laca  da belirtilir. lk toplant  
ile ikinci toplant  aras nda b rak lacak zaman yedi günden az olamaz. 
II – YETER SAYI 
MADDE – 30 Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin say  ve arsa pay  bak m ndan yar s ndan 
fazlas yla toplan r ve oy çoklu uyla, karar verir. 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/15 md.) Yeter say n n sa lanamamas  nedeniyle ilk toplant n n 
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yap lamamas  halinde, ikinci toplant , en geç on be  gün sonra yap l r. Bu toplant da karar yeter 
say s , kat lanlar n salt ço unlu udur." 
Bu kanunda yeter say  için ayr ca konulmu  olan hükümler sakl d r. 
III – OYA KATILMA 
MADDE 31 – Her kat maliki, arsa pay  oran na bak lmaks z n, bir tek oy hakk na sahiptir. 
Ana gayrimenkulde birden ziyade ba ms z bölümü olan kat maliki, her ba ms z bölüm için 
ayr  bir oy hakk na sahiptir; bununla beraber onun malik oldu u ba ms z bölümlerin say s  
ne olursa olsun, sahip olaca  oy say s  bütün oylar n üçte birinden fazla olamaz, oy hesab  
yap l rken kesirler göz önüne al nmaz. 
Bir ba ms z bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunlar  içlerinden 
vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni 
mümessili temsil eder. 
Al nacak karar do rudan do ruya kendini ilgilendiren kat maliki görü melerde haz r 
bulunabilir, fakat oya kat lamaz. 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle 
kullanabilir. Bir ki i, oy say s n n yüzde be inden fazlas n  kullanmak üzere vekil tayin 
edilemez. Ancak, k rk ve daha az say daki kat mülkiyetine tâbi ta nmazlarda bir ki i, en fazla 
iki ki iye vekâlet edebilir. 
IV –  KARARLAR 
MADDE 32 – Ana gayrimenkul kat malikleri kurulu taraf ndan, sözle me, yönetim plan  ve kanun 
hükümleri uyar nca verilecek kararlara göre yönetilir. 
Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun 
kararlar na uymakla yükümlüdürler. 
Ana gayrimenkulün kullan lmas ndan veya yönetiminden dolay  kat malikleri aras nda veya 
bunlarla yönetici ve denetçiler aras nda veya denetçilerle yöneticiler aras nda ç kan anla mazl klar, 
kat malikleri kurulunca çözülür ve karara ba lan r. 
Kat malikleri kurulu kararlar  1'den ba lay p s rayla giden sayfa numaralar  ta yan her sayfas  noter 
mührüyle tasdikli bir deftere yaz larak, toplant da, bulunan bütün kat maliklerince imzalan r karara 
ayk r  oy verenler bu ayk r l n sebebini belirterek imza koyarlar. 
Bir husus hakk nda ilerde ç kan anla mazl klar, karar defterinde ayn  hususa dair daha önce verilmi  
bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür. 
V – HAK M N MÜDAHALES  
MADDE 33 – (De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/17 md.) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar 
aleyhine, kurul toplant s na kat lan ancak 32 nci madde hükmü gere ince ayk r  oy kullanan her kat 
maliki karar tarihinden ba layarak bir ay içinde, toplant ya kat lmayan her kat maliki karar  
ö renmesinden ba layarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden ba layarak alt  ay içinde 
anagayrimenkulün bulundu u yerdeki sulh mahkemesine iptal davas  açabilir; kat malikleri kurulu 
kararlar n n yok veya mutlak butlanla hükümsüz say ld  durumlarda süre ko ulu aranmaz. Kat 
maliklerinden birinin yahut onun kat ndan kira akdine, oturma hakk na veya ba ka bir sebebe 
dayanarak devaml  surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden 
zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulundu u yerin sulh mahkemesine 
ba vurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir." 
Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plan na ve bunlarda bir hüküm yoksa, 
genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal karar n  verir ve bunun, tespit edece i k sa 
bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebli  eder. 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/17 md.) Tespit edilen süre içinde hâkimin karar n  yerine 
getirmeyenlere, ayn  mahkemece, iki yüz elli Türk Liras ndan iki bin Türk Liras na kadar idarî para 
cezas  verilir. 25 inci madde hükmü sakl d r. 
D) YÖNET C  
I – ATANMASI 
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MADDE 34 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralar ndan veya d ardan 
seçecekleri bir kimseye veya üç ki ilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da 
(Yönetim kurulu) denir. 
Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla ba ms z bölümü varsa, yönetici atanmas  mecburidir. 
Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir ki inin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici 
durumundad r. 
Yönetici, kat maliklerinin, hem say  hem arsa pay  bak m ndan ço unlu u taraf ndan atan r. 
Yönetici her y l kat malikleri kurulunun kanuni y ll k toplant s nda yeniden atan r; eski yönetici 
tekrar atanabilir. 
Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anla amaz veya toplan p bir yönetici atayamazlarsa, 
o gayrimenkulün bulundu u yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaat  üzerine 
ve mümkünse di erleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atan r. Bu yönetici, aynen 
kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine kar  sorumlu olur. 
Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden alt  ay geçmedikçe, kat malikleri 
kurulunca de i tirilemez Ancak hakl  bir sebep ç karsa, onu atam  olan sulh mahkemesi, 
de i tirmeye müsaade edebilir. 
Yönetici atan rken kendisiyle yap lan sözle mede, teminat göstermesi art edilebilir; sözle mede 
böyle bir art olmasa bile, hakl  bir sebebin ç kmas  halinde kat malikleri kurulu, yöneticiden 
teminat göstermesini isteyebilir. 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/18 md.) Yöneticinin ad ve soyad  ile i  ve ev adresinin ana 
gayrimenkulün kap s  yan na veya giri te görülecek bir yere çerçeve içinde as lmas  mecburidir. Bu 
yap lmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin ba vurmas  üzerine 
ayn  mahkemece, elli Türk Liras ndan iki yüz elli Türk Liras na kadar idarî para cezas  verilir." 
II – YÖNET C N N GÖREVLER  
1. GENEL YÖNET M LER N N GÖRÜLMES  
MADDE 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim plan nda belirtilir; yönetim plan nda aksine hüküm 
olmad kça, yönetici a a daki i leri görür: 
a) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar n yerine getirilmesi; 
b) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullan lmas , korunmas , bak m  ve onar m  için 
gereken tedbirlerin al nmas ; 
c) Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi; 
d) Ana gayrimenkulün genel yönetim i leriyle korunma, onar m, temizlik gibi bak m i leri ve 
asansör ve kalorifer, s cak ve so uk hava i letmesi ve sigorta için yönetim plan nda gösterilen 
zamanda, e er böyle bir zaman gösterilmemi se, her takvim y l n n ilk ay  içinde, kat maliklerinden 
avans olarak münasip miktarda paran n toplanmas  ve bu avans n harcan p bitmesi halinde, geri 
kalan i ler için tekrar avans toplanmas ; 
e) Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili di er bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolay s yla do an 
borçlar n ödenmesi ve kat malikleri taraf ndan ayr ca yetkili k l nm sa, ba ms z bölümlere ait 
kiralar n toplanmas ; 
f) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligat n kabulü; 
g) Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakk n kayb na meydan 
vermeyecek gerekli tedbirlerin al nmas ; 
h) Ana gayrimenkulün korunmas  ve bak m  için kat maliklerinin yarar na olan hususlarda gerekli 
tedbirlerin, onlar ad na, al nmas ; 
i) Kat mülkiyetine ili kin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine kar  dava ve icra 
takibi yap lmas  ve kanuni ipotek hakk n n kat mülkiyeti kütü üne tescil ettirilmesi; 
j) Toplad  paralar  ve avanslar  yat rmak ve gerekti inde almak üzere muteber bir bankada kendi 
ad na ve fakat ana gayrimenkulün yönetici s fat  gösterilmek suretiyle, hesap açt r lmas ; 
k) Kat malikleri kurulunun toplant ya ça r lmas . 
2. DEFTER TUTULMASI VE BELGELER N SAKLANMASI 
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MADDE 36 – Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlar n  protokolleri, yap lan ihtar ve tebligat n 
özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih s ras yla yazmaya 
ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle di er bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. 
Bu defterin, her takvim y l n n bitmesinden ba layarak bir ay içinde yönetici taraf ndan notere 
kapatt r lmas  mecburidir. 
Bu maddede yaz l  görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33 üncü maddenin son f kras nda yaz l  
cezalar uygulan r. 
3. LETME PROJES N N YAPILMASI: 
MADDE 37 – (De i ik madde: 13.04.1983 – 2814/12 md.) 
Kat malikleri kurulunca kabul edilmi  i letme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir i letme 
projesi yapar. 
Bu projede özellikle: 
a) Ana gayrimenkulün bir y ll k yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlar ; 
b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre dü ecek 
tahmini miktar; 
c) Tahmini giderlerle di er muhtemel giderleri kar lamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki 
esaslara göre vermesi gereken avans tutar ; 
Gösterilir. 
Bu proje, kat maliklerine veya ba ms z bölümden fiilen yararlananlara, imzalar  kar l nda veya 
taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden ba layarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum 
kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakk nda, karar verilir, gerekirse yeni bir proje haz rlan r. 
Kesinle en i letme projeleri veya kat malikleri kurulunun i letme giderleri ile ilgili kararlar , cra ve 
flas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci f kras nda belirtilen belgelerden say l r. 

III – SORUMLULU U 
1. GENEL KURAL 
MADDE 38 – Yönetici, kat maliklerine kar  aynen bir vekil gibi sorumludur. 
( lave f kra; 14.11.2007 – 5711/19 md.) "Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu 
yap  temsilciler kurulu kararlar n n iptaline ili kin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu 
yap larda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yap  temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye 
husumet yöneltilmesi suretiyle aç labilir. Yönetici, aç lan davay  bütün kat maliklerine ve ada veya 
toplu yap  temsilciler kuruluna duyurur. Kurul karar n n iptali halinde bu konudaki yarg lama 
giderleri ortak giderlerden kar lan r." 
2. HESAP VERME 
MADDE 39 – Yönetici, yönetim plan nda yaz l  zamanlarda e er böyle bir zaman yaz lmam sa her 
takvim y l n n birinci ay  içinde kat malikleri kuruluna, ana gayrimenkul dolay s yla o tarihe kadar 
elde edilen gelirlerin ve yap lm  olan giderlerin hesab na vermekle yükümlüdür. 
Kat maliklerinin yar s  isterse, bunlar n arsa paylar  ne olursa, olsun yönetim plan nda yaz l  
zamanlar d nda da hesab n gösterilmesi yöneticiden istenebilir. 
IV – HAKLARI 
MADDE 40 – Yönetici, kaide olarak vekilin haklar na sahiptir. 
Kat malikleri, kendilerine dü en borçlar  ve yükümleri yönetici taraf ndan noterlikçe yapt r lan 
ihtara ra men vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur 
olmaks z n, kendine ait sözle meyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden u rad  zarar n 
tazminini kat maliklerinden isteyebilir. 
Yönetici, yönetim plan nda veya kendisiyle yap lan sözle mede bir ücret tayin edilmemi  olsa bile, 
kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir, 
(De i ik f kra: 13.04.1983 – 2814/13 md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri aras ndan atanm  
yöneticinin normal yönetim giderlerine kat l p kat lmayaca , kat lacaksa, ne oranda kat laca n  
kararla t r r. Bu yolda, bir karar al nmam  ise, yönetici yönetim süresince kendisine dü en normal 
yönetim giderlerinin yar s na kat lmaz. 



181

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olacakların Nitelikleri Ve Çalışma Esasları Konulu Eğitim Notları

E) YÖNET M N DENETLENMES : 
MADDE 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devaml  olarak denetler ve 
hakl  bir sebebin ç kmas  halinde onu her zaman de i tirebilir. 
Hesaplar n denetlenmesi için yönetim plan nda, belli bir zaman konulmam sa; bu denetim her üç 
ayda bir yap l r; bununla beraber hakl  bir sebep ç karsa, hesap denetlenmesi her zaman yap labilir. 
Kat malikleri kurulu denetim i ini, kendi aralar ndan say  ve arsa pay  ço unlu uyla seçecekleri bir 
denetçiye veya üç ki ilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu 
yönetim plan nda yaz l  zamanlarda, e er zaman yaz lmam sa, her takvim y l n n birinci ay  içinde 
kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve ana gayrimenkulün yönetim 
tarz  hakk ndaki dü üncelerini bildirir; bu rapor ço alt larak birer örne i taahhütlü mektupla kat 
maliklerine gönderilir. 
Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararlar  ve gerekli gördükleri di er hususlar , (1) den ba lay p 
s ra ile giden sayfa numaralar  ta yan ve her sayfas  noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih 
koyarak alt n  imza ederler. 
F) YEN L K VE LAVELER 
I – FAYDALI OLANLAR 
MADDE 42 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi ba lar nda bir de i iklik 
yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunlar  kullanman n daha rahat ve kolay bir hale 
konulmas na veya bu yerlerden elde edilecek faydan n ço alt lmas na yarayacak bütün yenilik ve 
ilaveler, kat maliklerinin say  ve arsa pay  ço unlu u ile verecekleri karar üzerine yap l r. 
(Ek f kra: 01.07.2005 – 5378 S.K./19 md.) Özürlülerin ya am  için zorunluluk göstermesi hâlinde, 
proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapaca  toplant da görü ülerek say  ve arsa 
pay  ço unlu u ile karara ba lan r. Toplant n n bu süre içerisinde yap lamamas  veya tadilat 
talebinin ço unlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina 
güvenli inin tehlikeye sokulmad n  bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden 
al nacak tasdikli proje de i ikli i veya krokiye göre in aat, onar m ve tesis yap l r. lgili merciler, 
tasdikli proje de i ikli i veya kroki taleplerini en geç alt  ay içinde sonuçland r r. Komisyonun 
te kili, çal ma usûlü ile özürlünün kullan m ndan sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bay nd rl k 
ve skan Bakanl  ile Özürlüler daresi Ba kanl  taraf ndan mü tereken haz rlanacak 
yönetmelikle belirlenir. 
Bu i lerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar taraf ndan, faydalanma oran na göre, ödenir. 
(Ek f kra: 10.12.1990 – KHK – 431/1 md.; Aynen kabul: 05.02.1992 – 3770/1 md.) Kat 
maliklerinden birinin iste i ile ortak kaloriferle olan s nman n do algaz kullan lmak maksad yla 
ferdi s nmaya dönü türülmesi, kat maliklerinin say  ve arsa pay  ço unlu u ile verecekleri karar 
üzerine yap l r. 
(Ek f kra: 10/12/1990 – KHK – 431/1 md.; Aynen kabul: 05.02.1992 – 3770/1 md.) Ortak kaloriferle 
olan s nman n ferdi s nmaya dönü türülmesine karar verilmesi halinde yönetim plan n n bu karara 
ayk r  hükümleri de i tirilmi  say l r ve bu konuda yap lacak ortak i lerin giderleri arsa pay  
oran na göre ödenir. 
II – ÇOK MASRAFLI VE LÜKS OLANLAR: 
MADDE 43 – Yap lmas  arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masrafl  ise veya yap n n özel 
durumuna göre lüks bir nitelik ta yorsa veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri taraf ndan 
kullan lmas  mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan 
faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere kat lmak zorunda de ildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin 
giderini, onlar n yap lmas na karar vermi  olan kat malikleri öderler. 
Bununla beraber, ba lang çta giderlere kat lmayan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri 
yenilik ve ilavelerin yap lmas  ve korunmas  giderlerine sonradan, kendi arsa paylar  oran nda 
kat l rlarsa, yap lan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakk n  kazan rlar. 
III – BA IMSIZ BÖLÜM LAVES  
MADDE 44 – Ana gayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat 
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yap lmas  veya zemin veya bodrum katlar nda veya arsan n bo  k sm nda 24 üncü maddenin ikinci 
f kras nda yaz l  yerlerin sonradan yap m  veya ilavesi için: 
a) Kat malikleri kurulunun buna oybirli iyle karar vermesi; 
b) Ana gayrimenkulün bu in aattan sonra alaca  duruma göre, yap lan yeni ilaveler de dahil olmak 
üzere bütün ba ms z bölümlerine tahsis olunacak arsa paylar n n, usulüne göre yeniden ve 
oybirli iyle tespit edilmesi; 
c) lave edilecek yeni ba ms z bölüme tahsis edilen arsa pay  üzerinde, tapu memuru huzurunda 
yap lacak resmi senetle, 14 üncü maddeye göre kat irtifak  kurularak bunun, ana gayrimenkulün 
bütün ba ms z bölümlerinin kat mülkiyeti kütü ündeki irtifaklar hanesine tescil edilmesi ve ana 
gayrimenkulün kapanan eski kütük sayfas yla 13 üncü madde hükmüne göre ba lant  sa lanmas ; 

artt r. 
Bu nitelikteki ilave ve geni letmelere muvafakat etmekle beraber kendisi kat lmak istemeyen kat 
maliklerinin arsa paylar ndan, bu ilaveler sebebiyle azalan k sm n, ilaveyi yapt ranlar n ba ms z 
bölümlerine tahsisini kabul ettikleri, resmi senette belirtilir. 
Bu takdirde, yeni ba ms z bölümün yap lmas na kat lmayan kat maliklerinin arsa paylar ndan yeni 
tahsis sebebiyle azalan k sm n bedeli kendilerine ödenmek art yla, yeni yap lan ba ms z bölüm, 
kat irtifak  kurulmas na dair olan eski resmi senet gere ince kat mülkiyetine çevrilerek onu 
yapt ran n mülkü veya yapt ranlar n ortak mülkü olur ve kat mülkiyeti kütü ünün ayr  bir sayfas na 
yeni malik veya malikler ad na tescil edilir. 
G) TEML K  TASARRUFLAR VE ÖNEML  LER: 
MADDE 45 – Ana gayrimenkulün bir hakla kay tlanmas  veya arsan n bölünmesi ve bölünen 
k sm n mülkiyetinin ba kas na devrolunmas  gibi temliki tasarruflar veya ana yap n n d  
duvarlar n n, çat  veya dam n n reklâm maksad yla kiralanmas  gibi önemli yönetim i leri ancak 
bütün kat maliklerinin oybirli iyle verecekleri karar üzerine yap labilir. 
ALTINCI BÖLÜM: 
KAT MÜLK YET N N VE KAT RT FAKININ SONA ERMES  
A) KAT MÜLK YET N N SONA ERMES : 
I – ANAGAYR MENKULÜN ARSAS YLE B RL KTE 
YOK OLMASI VEYA KAMULA TIRILMASI LE 
MADDE 46 – Kat mülkiyeti, kat mülkiyeti kütü ündeki sicil kayd n n silinmesiyle sona erer. 
Ana gayrimenkulün bütün ba ms z bölümlerinin bir tek ki inin mülkiyetinde toplanmas yla kat 
mülkiyeti kendili inden sona ermez. 
Sicil kayd , bütün kat maliklerinin veya bütün ba ms z bölümleri kendi mülkiyetinde toplam  
bulunan malikin, ana gayrimenkuldeki kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesine ait yaz l  istemi 
üzerine silinir ve o gayrimenkul, müstakil bölümlere ba l  arsa paylar na göre, genel kütükte yeni 
bir sayfaya geçirilerek ve eski kay tlar yla ba lant  sa lanmak suretiyle tescil olunur. Ana 
gayrimenkulün niteli inde kat mülkiyetinin kurulmas ndan sonra de i iklikler olmu sa, yeni sicil 
kayd na bunlar da yaz l r. 
Ba ms z bölümlerden biri bir ayni hakla veya sicile erh verilen bir ahsi hakla kay tlanm  
bulunuyorsa, hak sahibinin muvafakatiyle o hak kütükten silinmedikçe, ana gayrimenkul üzerindeki 
kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütü ündeki sicil kayd n n silinmesi 
istenemez. 
Kay tlay c  hakk n sahibi, sicil kayd n n silinmesine muvafakat etmemekle beraber hakk n n yaln z 
borçluya ait mülkiyet pay na veya hakk n niteli ine göre, bütün ortak mülkiyet paylar na 
aktar lmas na muvafakat ederse bu hak sicilden silinmeksizin yaln z borçlunun, adi mülkiyet 
esas na tabi k l nm  olan o gayrimenkuldeki bütün ortak mülkiyet paylar  üzerine geçirilmek 
suretiyle genel kütü e tescil olunur. 
Ana gayrimenkulün arsas yla birlikte tamamen yok olmas  veya kamula t r lmas  halinde sicil 
kayd n n silinmesi genel hükümlere göre yap l r. 
Ana gayrimenkul kamula t r l rsa, her ba ms z bölümün kamula t rma bedeli ba lant l  bulundu u 
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arsa pay  ve eklentileri de göz önünde tutularak ayr  ayr  takdir olunur ve o bölümün malikine 
ödenir. 
II – ANAYAPININ HARAP OLMASI: 
MADDE 47 – Ana yap n n tümü harap olmu sa, ana gayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti 
kendili inden sona erer. 
Ana yap n n ba ms z bölümlerinden biri tamamen harap olur ve o bölümün maliki iki y l içinde 
bölümünü yeniden yapt rmazsa, di er kat malikleri veya bunlardan bir k sm , bu sürenin 
tamamlanmas ndan ba layarak bir y l içinde o bölüme ait arsa pay n n, de eri kar l nda ve arsa 
paylar  oran nda kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. Bu halde devrolunan arsa 
paylar  kat mülkiyeti kütü ünün ilgili sayfalar n n (Beyanlar) hanesine i aret olunur; arsa pay n  
devralanlar, devrald klar  tarihten ba layarak iki y l içinde, harap olan ba ms z bölümü yeniden 
yapt rmaya veya ayn  süre içerisinde bütün kat malikleri ba ms z bölümlere ba l  arsa paylar n  bu 
kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci f kras ndaki esaslara göre yeniden hesaplayarak kat mülkiyeti 
kütü üne geçirtmeye mecburdurlar. 
Yukar daki f kra hükmüne uyulmad  takdirde ana gayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti 
kendili inden sona ererek, gerek o gayrimenkul ve gerek harap olan bölümler için al nan sigorta 
bedeli üzerinde ortak mülkiyet hükümleri uygulan r. 
(De i ik cümle; 14.11.2007 – 5711/20 md.) Birden ziyade ba ms z bölüm tamamen harap olup da 
bunlardan birinin yeniden yap lmas  di erinin yap lmas na ba l  bulunuyorsa, ba ms z bölümleri 
harap olan kat malikleri bunlar  yeniden yapt r p yapt rmayacaklar n , harap olma tarihinden 
ba layarak alt  ay içinde di er kat maliklerine yaz l  olarak bildirmeye mecburdurlar. 
Bildirmeyenlerin yeniden yapt rmak istemedikleri kabul olunur ve onlar n arsa paylar , de eri 
kar l nda bölümlerini yeniden yapt rmak isteyenlere öncelikle devredilir. 
Harap olan ba ms z bölümler üzerindeki kat mülkiyeti bu maddede yaz l  süreler devam nca 
kendili inden kat irtifak na çevrilir ve kat mülkiyeti kütü ünde beyanlar hanesine geçici erh verilir. 
Ba ms z bölüm yap l nca onun üzerindeki kat mülkiyeti yeniden do ar ve geçici erh kütükten 
silinir. 
III – B LD RME ÖDEV  VE KAYDIN S L NMES : 
MADDE 48 – Ana gayrimenkulün veya ana yap n n tümünün veya bir k sm n n harap olmas  
halinde durum yönetici taraf ndan o gayrimenkulün bulundu u yerin tapu idaresine ve bütün kat 
maliklerine; e er yönetici yoksa, ba ms z bölümü harap olan kat maliki taraf ndan tapu idaresine 
derhal bildirir; bunun bildirilmemesi yüzünden do acak zararlar n tümünden ba ms z bölümü 
harap olan kat maliki, zarar n be te biri oran ndaki k sm ndan da yönetici müteselsilen sorumlu 
olup, Hazine sorumlu de ildir. 
Kat mülkiyeti sona erince, kat mülkiyeti kütü ündeki sayfalar kapat larak gayrimenkulün kayd  ana 
yap dan sa lam kalan k s mlar gösterilmek ve kat mülkiyeti kütü ü kurulmadan önceki genel kütük 
kayd yla ba lant  sa lanmak suretiyle, arsa paylar  oran nda ortak mülkiyet esaslar na göre, genel 
kütü e tescil edilir. Bu halde sigorta bedelleriyle enkaz üzerinde de ortak mülkiyet hükümleri yürür. 
Tümü harap olan ana yap n n arsas nda malik veya ortak malikler taraf ndan yine kat mülkiyeti 
esas na göre yeni bir yap  yap lmak istenirse, kat irtifak  ve kat mülkiyeti kurulmas na dair 
hükümler uygulan r. 
B) KAT RT FAKININ SONA ERMES : 
MADDE 49 – Kat irtifak na konu olan arsan n maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna 
verecekleri yaz l  bir beyanla kat irtifak na ait sicil kayd n  sildirerek bu irtifaka her zaman son 
verebilirler. 
Kat irtifak , buna konu olan arsan n tamam yla yok olmas  veya üzerinde yap  yap lamayacak hale 
gelmesi veya kamula t r lmas  ile kendili inden sona erer. 
(De i ik f kra: 13.04.1983 – 2814/14 md.) Kat irtifak na konu olan arsa üzerinde, bu irtifak n 
kurulmas  s ras nda verilen plana göre be  y l içinde yap  yap lmazsa maliklerden birinin istemi 
üzerine, sulh hakimi, gerekti inde ilgilileri de dinleyerek, duruma göre kat irtifak n n sona ermesine 
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veya belli bir süre için uzat lmas na karar verir. Süre istem üzerine yeniden uzat labilir. 
(De i ik f kra: 13.04.1983 – 2814/14 md.) Yukar daki f kra uyar nca kat irtifak  kald r ld nda tapu 
kütü ündeki kay t silinir. 
YED NC  BÖLÜM: 
SON HÜKÜMLER 
A) YASAKLAR: 
MADDE 50 – Bu kanun yürürlü e girdikten sonra Medeni Kanuna ve di er kanunlara göre, bir 
gayrimenkulün payda lar ndan birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek ba na 
faydalanmas n  sa lamak için irtifak hakk  kurulamaz. 
Tümü kagir olmayan yap larda kat mülkiyeti kurulamaz. 
B) YEN  DURUMA UYMA 
I – MEDEN  KANUNUN YÜRÜRLÜ E G RMES NDEN SONRA KURULAN 
RT FAKLARDA 

MADDE 51 – (De i ik f kra: 30.04.1969 – 1166/1 md.) Medeni Kanunun yürürlü e girmesinden 
sonra bu kanunun yürürlü e girdi i tarihe kadar bir gayrimenkulün payda lar ndan birinin o 
gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek ba na faydalanmas n  sa lamak için üzerinde 
irtifak hakk  kurulmu  olan gayrimenkullerin mülkiyetinin 02.01.1971 tarihine kadar kat 
mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütü üne tescil ettirilmesi mecburidir. Bu yap lmazsa 
irtifak haklar  sona ererek yaln z ortak mülkiyet devam eder. 
Gayrimenkul üzerindeki mülkiyetin birinci f kra gere ince kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat 
mülkiyet kütü üne tescili, ortak maliklerden birinin tapu idaresine ba vurmas  üzerine tapu 
idaresindeki belgelere ve bu kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde yaz l  foto rafa dayan larak 
yap l r; bu halde foto raf n, tapu idaresine ba vuran ortak malikin imzas yla tasdik edilmesi yeter. 
Di er ortak malikler bu çevrilmeye itiraz edemeyecekleri gibi bunun giderlerine kat lmaktan ve 
yönetim plan  yapmaktan kaç namazlar; kaç n l rsa, hakimin müdahalesine dair olan 33 üncü madde 
hükmü uygulan r. 
II – MEDEN  KANUNDAN ÖNCE KURULMU  OLAN HAKLARDA : 
MADDE 52 – Medeni Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce (Hava hakk , oda mülkiyeti) gibi 
isimler alt nda kurulmu  olan haklar, bu kanunun yürürlü e girmesinden ba layarak üç y l içinde, 
a a da yaz l  hükümlere göre, bu kanun uyar nca kat mülkiyetine veya kat irtifak na çevrilir: 
a) Gayrimenkul üzerinde bu haklara konu olan yap  bölümleri mevcutsa, hak sahipleri, aralar nda 
yapacaklar  bir sözle me ile, o gayrimenkulün arsas nda, bölümlerinin de erleri oran nda ve hiçbir 
bedel ödemeye mecbur olmaks z n, Medeni Kanunun ortak mülkiyet hükümlerine göre payda  
olurlar ve Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri uyar nca kat mülkiyetini kurarlar. 
b) Yap  bölümleri mevcut olmay p yaln z hava hakk  mevcutsa, bu hak (a) bendindeki esaslara göre 
hak sahibinin arsada payda  olmas  suretiyle kendili inden kat irtifak  hakk na çevrilir ve kütü e o 
suretle tescil edilir. 
c) Hak sahipleri anla arak bu kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren üç y l içinde eski haklar n  
kat mülkiyetine veya kat irtifak na çevirmezlerse, bu çevirme, gayrimenkulün bulundu u yerin tapu 
idaresince, ayr  ayr  bölümlerin de erleri oran nda arsa paylar n n tespiti ve gereken belgelerin 
haz rlanmas  suretiyle ve bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki esaslar uyar nca, hak sahiplerinden 
birinin müracaat  üzerine veya do rudan do ruya yap l r ve durum bütün hak sahiplerine bildirilir. 
Bu haklar n tapu idaresince kat mülkiyetine veya kat irtifak na do rudan do ruya çevrilmesi için 
gereken masraflar Hazinece ödenerek, kamu alacaklar n n tahsili hakk ndaki özel kanun 
hükümlerine göre hak sahiplerinden al n r. 
Hak sahipleri tapu idaresinin karar na kar , bunun kendilerine bildirilmesinden ba layarak bir ay 
içinde, sulh mahkemesine dava açmak suretiyle itiraz edebilirler. 
III – MEDEN  KANUNA GÖRE KURULMU  KAT RT FAKLARININ YÖNET M  
MADDE 53 – Bu kanun yürürlü e girdi i tarihten önce bir gayrimenkulün payda lar ndan birinin o 
gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek ba na faydalanmas n  sa lamak için kurulmu  
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olan irtifak haklar , bu kanuna göre kat mülkiyetine çevrilinceye kadar ana gayrimenkulün 
yönetimi, yönetim plan  yap lmas  mecburiyeti ve giderlere ve sigorta mecburiyetine ve bunun 
primlerine kat lma hususlar nda bu kanun hükümleri uygulan r. 
C) ÖZEL KANUNA GÖRE ORTAKLA TIRMA ÜYULANDIRMA HAL NDE KAT 
MÜLK YET N N DURUMU: 
MADDE 54 – (De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/21 md.) mar Kanunu hükümlerine göre 
ortakla t rma halinde, ortakla t r lan gayrimenkuller aras nda kat mülkiyetine tâbi gayrimenkul 
varsa ve ortakla t rma, 9/11/1985 tarihinden önce ise 6785 say l  mar Kanununun 46 nc  maddesi, 
bu tarihten sonra ise 3194 say l  mar Kanununun 16 nc  maddesi gere ince ortakl n giderilmesi 
hususunda bütün malikler anla t klar  takdirde, ortakl n giderilmesi bu anla ma hükümlerine göre 
yap l r. 
(De i ik f kra; 14.11.2007 – 5711/21 md.) Böyle bir anla maya var lamazsa, her gayrimenkulün 
ortakla t rmadan önceki geçer de erleri, birinci f krada sözü geçen madde hükümlerine göre 
ortakl  gidermekle görevli sulh mahkemesince ayr  ayr  takdir edilerek, bunlara Türkiye statistik 
Kurumunca yay mlanan üretici fiyat endeksi uygulanmak suretiyle her bir gayrimenkulün hükme en 
yak n tarih itibar yla ula t  de erleri tespit edildikten sonra, bunlardan de eri en fazla olan 
gayrimenkulün malikine, öteki gayrimenkulleri bu de erle sat n almas n  teklife karar verilir ve bu 
teklif kabul edilip bedel ödenince ortakl k giderilmi  olur. 
Kesinle en sulh mahkemesi karar n n tebli inden ba layarak bir ay içinde bedel ödenmez veya alt  
ay içinde ödenmek üzere banka mektubu veya ayni teminat gösterilmezse ortakla t r lan 
gayrimenkullerin tümü, imar durumuna göre mümkünse kat mülkiyeti muhafaza ve di er 
gayrimenkuller buna ilhak edilerek, e er bu mümkün de ilse kat mülkiyeti kald r larak, aç k art rma 
yoluyla sat l p ortakl k giderilir ve sat  bedeli her gayrimenkulün, ikinci f kra uyar nca takdir 
edilmi  olan de erleri aras ndaki orana göre, maliklere payla t r l r. 
D) HARÇ VE VERG LER: 
MADDE 55 – Bu kanuna göre kat mülkiyeti ve kat irtifak  kurulmas , mülkiyetin ba kas na devrini 
ihtiva etmedikçe her çe it harç ve vergiden muaft r. Bu muafiyet, Medeni Kanunun yürürlü e 
girmesinden sonra kurulan irtifak haklar n n 51 inci madde gere ince kat mülkiyetine ve Medeni 
Kanundan önce kurulmu  olan haklar n 52 nci maddeye göre kat mülkiyeti veya kat irtifak na 
çevrilmesi i lemlerine de amildir. 
Kurulan kat mülkiyetleri tapu memurunca derhal ana gayrimenkulün kay tl  bulundu u yerin 
belediyesine ve vergi dairesine bildirilir. 
E) BELED YES  OLMIYAN YERLERDEK  DURUM 
MADDE 56 – Bu kanunun belediyelere yükledi i görevler, belediye olmayan, yerlerde o yerin 
ba l  bulundu u ilçe veya il merkezleri belediyelerince, 6785 say l  mar Kanununun 47 nci 
maddesinde bahsi geçen sahalarda ise ilgili belediyece yerine getirilir. 
SEK Z NC  BÖLÜM 
DEVRE MÜLK HAKKI 
MADDE 57 – Mesken olarak kullan lmaya elveri li bir yap  veya ba ms z bölümün ortak 
maliklerinden her biri lehine bu yap  veya ba ms z bölümden y l n belli dönemlerinde istifade 
hakk , mü terek mülkiyet pay na ba l  bir irtifak hakk  olarak kurulabilir. 
Bu hakka devre mülk hakk  denir. 
MADDE 58 – Aksi resmi senette kararla t r lmad kça devre mülk hakk n n ba l  oldu u pay, 
devrelerin say  ve süreleri esas al narak e it bir biçimde belirlenir. 
Devre mülk hakk  ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifak na çevrilmi  yahut 
müstakil yap larda kurulabilir. 
Devre mülk üzerinde bu hakla ba da an ayni haklar tesis edilebilir. 
Devre mülk hakk  ba l  oldu u mü terek mülkiyet pay na ba l  olarak devir ve temlik edilebilir ve 
mirasç lara geçer. 
MADDE 59 – Devre mülk hakk n n y l n belirli dönemlerine ayr lmas  ve 15 günden daha az süreli 
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olmamas  gerekir. Sözle mede aksi kararla t r lmam sa devre mülk hakk  sahibi bu hakk n 
kullan m n  ba kalar na b rakabilir. 
MADDE 60 – Ana ta nmaz mal ile ba ms z bölümlerin ve müstakil yap lar n tapu kütüklerinin 
beyanlar hanesine, ba ms z bölüm veya yap  üzerinde devre mülk hakk  kuruldu u i aret edilir ve 
düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir. 
MADDE 61 – Üzerinde devre mülk hakk  kurulacak yap  veya ba ms z bölümlerin ortak malikler 
aras nda dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade ekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve 
sorumluluklar , büyük onar m için ayr lacak dönem, bak m masraflar  gibi hususlar devre mülk 
sözle mesinde belirlenir. Bu hususlar  içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk 
sözle mesi resmi senede eklenir ve tapu kütü ünün beyanlar hanesinde gösterilir. 
Devre mülk hakk  kurulan her yap  veya ba ms z bölüm için ortak malikler, kendi aralar ndan veya 
d ardan bir gerek veya tüzelki iyi yönetici ve kat malikleri kuruluna temsilci olarak tayin ederler. 
Bu Kanunun genel hükümlerine göre atanan yöneticilere devre mülk yöneticili i ile ilgili görevler 
de verilebilir. 
MADDE 62 – Kat mülkiyetine çevrilmi  birden fazla ba ms z bölümlerden baz lar n n üzerinde 
devre mülk hakk  kurulmas , aksi yönetim plan nda kararla t r lmam sa, di er ba ms z bölüm 
maliklerinin muvafakatlerine ba l  de ildir. 
MADDE 63 – Üzerinde devre mülk hakk  kurulan yap  veya ba ms z bölümün ortak malikleri, 
aksi sözle me ile kararla t r lmam sa, uyuun giderilmesini isteyemezler. 
MADDE 64 – Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayr lan ve tapu sicilinde belirtilen dönem 
süresi sonunda istifade ettikleri ba ms z bölüm veya yap y  sözle me hükümleri gere ince 
bo altmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdurlar. 
Dönem süresi sonunda tahliye olmad  takdirde, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya 
yöneticinin tapu kayd n  ve sözle meyi talebine ekleyerek ibraz  halinde, mahallin en büyük mülki 
amirin emri ile, ba kaca bir i lem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zab taca bo altt r l r. dare 
veya yarg  organlar na yap lacak ba vuru, bu bo altma i lemini durdurmaz. lgililerin kanundan ve 
sözle meden do an haklar  sakl d r. 
MADDE 65 – Devre mülk hakk  sahiplerinin hak ve borçlar , yetki ve sorumluluklar n n tespit ve 
uyu mazl klar n çözümlenmesinde bu Kanunda, sözle mede veya yönetim plan nda hüküm 
bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve ilgili di er kanun hükümleri uygulan r. 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
TOPLU YAPILARA L K N ÖZEL HÜKÜMLER 
Kapsam 
MADDE 66 – ( lave madde; 14.11.2007 – 5711/22 md.) Toplu yap , bir veya birden çok imar 
parseli üzerinde, belli bir onayl  yerle im plân na göre yap lm  veya yap lacak, alt yap  tesisleri, 
ortak kullan m yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunlar n yönetimi bak m ndan birbirleriyle 
ba lant l  birden çok yap y  ifade eder. 
Toplu yap  kapsam ndaki imar parsellerinin biti ik veya kom u olmalar  artt r. Ancak bu parseller 
aras nda kalan ve imar plân na göre yol, meydan, ye il alan, park, otopark gibi kamuya ayr lan 
yerler için bu art aranmaz. Toplu yap  kapsam ndaki her imar parseli, kat irtifak n n veya kat 
mülkiyetinin tesisinde ayr  ayr  dikkate al n r. Ancak, toplu yap  birden fazla imar parselini 
içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yap  hükümlerine tâbi olacak ekilde kat mülkiyeti 
ili kisi kurulamaz. 
Yap lar tamamland kça, tamamlanan yap lara ili kin kat irtifaklar  kat mülkiyetine çevrilebilir. 
Ortak yerler 
MADDE 67 – ( lave madde; 14.11.2007 – 5711/22 md.) Toplu yap  kapsam nda olup, bütünüyle bu 
kapsamdaki ba ms z bölümlerin ortak kullanma ve faydalanmas na tahsis edilmi  bulunan 
parsellerin malik hanesine, tahsis edildikleri toplu yap  kapsam ndaki di er parsellerin ada, parsel, 
blok ve ba ms z bölüm numaralar  gösterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilir ve bu suretle 
tahsis edildikleri parsellerde bulunan ba ms z bölümlerin ortak yeri olur. 
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Toplu yap  kapsam nda bulunan birden çok yap n n ortak sosyal ve alt yap  tesisleri bulunduklar  
parsel veya yap ya bak lmaks z n, tahsis edildikleri ba ms z bölümlerin ortak yeri say l r. 
Vaziyet plân ve projeleri 
MADDE 68 – ( lave madde; 14.11.2007 – 5711/22 md.) Toplu yap larda; yap lar n konumlar , ortak 
nitelikteki yerler ve tesisler, bunlar n kullan l  amaç ve ekilleri, toplu yap  kapsam ndaki parsel 
veya parsellerin tamam n  kapsayacak ekilde, bir bütün olarak ilgili makamlarca onaylanm  imar 
plân  hükümlerine uygun olarak haz rlanm  vaziyet plân nda ve projelerde belirtilir. 
Kamuya ayr lan yerlerin düzenlenmesi, i letilmesi ve bak m , bu konuda yetkili kamu kurumu ile 
mutabakat sa lanmas  hâlinde, kamunun kullan m n  k s tlamamak art yla toplu yap  yönetimince 
üstlenilebilir. 
Toplu yap  uygulamas nda, kat mülkiyetinin ve kat irtifak n n tesisine, aranacak belgelere, tapuda 
yap lacak i lemlere ili kin hususlar, Bay nd rl k ve skân Bakanl nca haz rlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 
Yönetim 
MADDE 69 – ( lave madde; 14.11.2007 – 5711/22 md.) Toplu yap  kapsam nda bulunan parsel ve 
parsellerdeki birden çok ba ms z bölümü kapsayan ana yap da ortak yerleri bulunan blok yap lar n 
her biri, kendi sorunlar na ve yaln z o blo a ait ortak yerlere ili kin olarak, o blokta bulunan 
ba ms z bölüm maliklerinden olu an blok kat malikleri kurulunca yönetilir. Bir parselde blok 
niteli inde olmayan yap lar varsa veya bu nitelikteki yap larla blok yap lar ayn  parselde yer 
al yorsa, kendi sorunlar na ve o parsele ait ortak yerlere ili kin olarak, o parselde bulunan ba ms z 
bölüm maliklerinden olu an kat malikleri kurulunca yönetilir. Yönetim plân nda bloklar n ve blok 
niteli inde olmayan yap lar n idare tarz  ayr ca belirtilir. 
Bir adada birden çok parsel yer al yorsa, aday  olu turan parsellere ait ortak yerler, o adada bulunan 
ba ms z bölüm maliklerinden olu an ada kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarz , 
kanunlar n emredici hükümleri sakl  kalmak art yla, bu kurul taraf ndan kararla t r l r. Bu yetki, 
yönetim plân nda ada temsilciler kuruluna verilebilir. Yönetim plân nda ba ka türlü 
düzenlenmemi se, ada temsilciler kurulu, blok yap larda her blokta bulunan ba ms z bölüm 
maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteli inde olmayan yap lar n ba ms z bölüm 
maliklerince seçilen temsilcilerden olu ur. Ada temsilciler kurulu üyelerinin say s  ve nas l 
seçilece i toplu yap n n özelli i dikkate al narak yönetim plân nda belirtilir. Ada temsilciler 
kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri ba ms z bölüm say s  kadar 
oy hakk na sahiptirler. 
Toplu yap  kapsam ndaki ortak yap , yer ve tesisler, bu kapsamda yer alan ba ms z bölüm 
maliklerinden olu an toplu yap  kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarz , kanunlar n 
emredici hükümleri sakl  kalmak art yla, bu kurul taraf ndan kararla t r l r. Bu yetki, yönetim 
plân nda toplu yap  temsilciler kuruluna verilebilir. Yönetim plân nda ba ka türlü düzenlenmemi se, 
toplu yap  temsilciler kurulu, blok yap larda her blokta bulunan ba ms z bölüm maliklerince 
seçilen blok yöneticileri ve blok niteli inde olmayan yap lar n ba ms z bölüm maliklerince seçilen 
temsilcilerden olu ur. Toplu yap  temsilciler kurulu üyelerinin say s  ve nas l seçilece i toplu 
yap n n özelli i dikkate al narak yönetim plân nda belirtilir. Toplu yap  temsilciler kurulunda bu 
yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri ba ms z bölüm say s  kadar oy hakk na 
sahiptirler. 
Yönetim plân  ve de i tirilmesi 
MADDE 70 – ( lave madde; 14.11.2007 – 5711/22 md.) Toplu yap  kapsam ndaki yap  ve yerler 
için tamam n  kapsayan bir tek yönetim plân  düzenlenir. Yönetim plân , toplu yap  kapsam ndaki 
bütün kat maliklerini ba lar. Yönetim plân n n de i tirilebilmesi için, toplu yap  temsilciler kurulu 
üyelerinin temsil ettikleri ba ms z bölümlerin tamsay s n n be te dördünün oyu artt r. 
Geçici yönetimle ilgili yönetim plân  hükümleri, toplu yap  alan ndaki ba ms z bölüm maliklerinin 
be te dördünün oylar yla de i tirilebilir. 
Yönetici ve denetçi atama 
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MADDE 71 – ( lave madde; 14.11.2007 – 5711/22 md.) Yönetim plân nda ba ka türlü 
düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteli inde olmayan yap lar n yer ald  
parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yap  temsilciler 
kurulu ise toplu yap  kapsam ndaki bütün ortak yap , yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar. 
Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteli inde olmayan yap lar n ortak yer 
ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yap lardaki kat maliklerinin say  ve arsa pay  bak m ndan 
ço unlu u taraf ndan seçilir. Toplu yap  kapsam ndaki bütün ortak yap , yer ve tesisler için yönetici 
ve denetçi ise, toplu yap  temsilciler kuruluna kat lan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil 
ettikleri ba ms z bölüm say s n n salt ço unlu unun oyu ile atan r. 
Ortak giderlere kat lma 
MADDE 72 – ( lave madde; 14.11.2007 – 5711/22 md.) Toplu yap  kapsam ndaki belli bir yap ya 
veya yap lar n sadece birkaç ndaki kat maliklerinin ortak kullan m ve yararlanmas na tahsis edilmi  
ortak yer ve tesislere ili kin ortak giderler, o yap lardaki kat malikleri taraf ndan, bütün ba ms z 
bölümlerin ortak kullan m ve yararlanmas na tahsis edilmi  tesis ve yerlere ili kin ortak giderler ise 
bütün kat malikleri taraf ndan kar lan r. 
Blok kat malikleri, toplu yap  temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararlar , 2004 say l  cra ve 
flas Kanununun 68 inci maddesinin birinci f kras nda belirtilen belgelerden say l r. 

Kat malikleri, toplu yap  kapsam ndaki ortak yap , yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakk ndan 
vazgeçmek veya bunlar n ba ka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulundu unu veya ba ms z 
bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolay s yla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç 
bulunmad n  ileri sürmek suretiyle toplu yap  ortak gider pay n  ve toplanacak avans  ödemekten 
kaç namazlar. 
Geçici yönetim 
MADDE 73 – ( lave madde; 14.11.2007 – 5711/22 md.) Yönetim plân nda toplu yap  temsilciler 
kurulu olu uncaya kadar, bu kurulun görevlerini üstlenmek, yetkilerini kullanmak ve kurulun 
olu mas  için gerekli giri im ve ça r larda bulunmak üzere, bir geçici yönetim kurulmas  
öngörülebilir. Bu takdirde yönetim plân nda geçici yönetimin nas l olu aca na ve ne zamana kadar 
devam edece ine ili kin hükümlere yer verilir. Geçici yönetim en geç toplu yap n n bitimini izleyen 
bir y l sonras na kadar devam edebilir. Bu süre, her halde toplu yap  kapsam ndaki ilk yap  
ruhsat n n al nmas ndan itibaren on y l geçmekle sona erer. 
Uygulanacak di er hükümler 
MADDE 74 – ( lave madde; 14.11.2007 – 5711/22 md.) Bu bölümde öngörülen özel hükümler 
sakl  kalmak kayd yla, bu Kanunda yer alan bütün hükümler, toplu yap lar hakk nda da aynen veya 
k yas yoluyla tatbik edilir. 
GÖREVL  MAHKEME 
EK MADDE 1 – (Ek madde: 13.04.1983 – 2814/15 md.) 
Bu Kanunun uygulanmas ndan do acak her türlü anla mazl k sulh mahkemelerinde çözümlenir. 
KULLANMA YERLER N N BO ALTILMASI 
EK MADDE 2 – (Ek madde: 13.04.1983 – 2814/15 md.) 
Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici taraf ndan sözle meleri herhangi bir 
nedenle feshedilen veya sona eren, kap c , kaloriferci, bahç van ve bekçiler ile d ar dan atanan 
yöneticiler kendilerine bu görevleri dolay s yla bir yer tahsis edilmi  ise, bu yerleri on be  gün 
içerisinde bo altmak zorundad rlar. Bu süre içinde bo alt lmayan yerler yöneticinin veya kat 
maliklerinden herhangi birinin ba vurusu üzerine ba kaca tebligata lüzum kalmadan mahalli mülki 
amirlerin karar  ile bir hafta içinde zab taca bo altt r l r. dare ve yarg  organlar na yap lacak 
ba vuru, bu kararlar n yerine getirilmesini durdurmaz. lgililerin kanun ve sözle meden do an 
haklar  sakl d r. 
B RDEN ÇOK YAPILARDA UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER 
EK MADDE 3 – (Mülga; 14.11.2007 – 5711/24 md.)  
KAT RT FAKINA GEÇ  
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EK MADDE 4 – (Ek madde: 13.04.1983 – 2814/15 md.) 
Be  veya daha fazla ki i taraf ndan üzerinde bir veya birden çok yap  yapt r lmak amac yla birlikte 
bir arsa edinilmi  olmas  ve pay sahiplerinden en az be te dördünün kat irtifak na geçi  konusunda 
ald  karara uyulmamas  halinde, karara uymayan pay sahiplerinin gayrimenkuldeki paylar n n 
iptaline ve bu paylar n, isteyen di er pay sahipleri ad na tesciline sulh mahkemesi taraf ndan 
a a daki artlarla karar verilir: 
a) Mü terek gayrimenkulün yukar da belirtilen amaçla edinildi inin ispat edilmi  olmas , 
b) Mü terek maliklerin yukar da aç klanan ço unlu unun kat irtifak na geçi  karar na veya bununla 
ilgili yükümlülüklere noterlikçe yap lan tebligata ra men iki ay içinde uyulmam  olmas , 
c) Karara uymayan mü terek maliklerin paylar n n mahkemece tespit edilen rayiç bedelinin 
mahkeme veznesine depo edilmesi. 
GEÇ C  MADDE 1 – (14.11.2007 – 5711/23 md.) Bu Kanun gere ince haz rlanmas  gereken 
yönetmelik, Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt  ay içinde haz rlan r. 
 (De i ik; 23.6.2009 – 5912/4. md.)Bu Kanunun yürürlü e girmesinden önce kat irtifak  kurulmu  ve 
üzerindeki yap lar tamamlan p yap  kullanma izin belgesi al nm  yap larda, kat irtifak na sahip ortak 
maliklerden birinin ba vurusu veya yap  kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine 
gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortas  poliçesi dâhil ba kaca hiçbir belge aranmaks z n kat 
mülkiyetine resen geçilir.” 
GEÇ C  MADDE 2 – (14.11.2007 – 5711/23 md.) 13.4.1983 tarihli ve 2814 say l  Kanunun yürürlü e 
girdi i tarihten önce kat irtifak  kurulmu  binalarda yönetim plân  olmasa dahi 12 nci madde 
hükümlerine göre kat mülkiyeti kurulur. 
 (De i ik; 23.6.2009 – 5912/5. md.)Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan toplu yap lara ait 
yönetim planlar n n, bu Kanun hükümlerine uyarlanmas  amac yla yap lacak ilk de i iklik için mevcut 
kat malikleri kurulunun salt ço unlu u yeterlidir. Mevcut toplu yap  yönetimleri, de i tirilen yönetim 
plan na göre yeni yöneticiler seçilinceye kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yap  
yöneticisi seçimi, en geç yönetim plan n n de i tirilmesini takip eden üç ay içinde yap l r.” 
GEÇ C  MADDE 3 – (14.11.2007 – 5711/23 md.) Bu Kanunun yürürlü e girmesinden önce 
kurulan toplu yap lara ait yönetim plânlar , yürürlük tarihinden itibaren en geç alt  ay içinde bu 
Kanun hükümlerine uyarlan r. Yönetim plân nda bu yönde de i iklik yap lmas  için mevcut kat 
malikleri kurulunun salt ço unlu u yeterlidir. Mevcut toplu yap  yönetimleri, yönetim plân  de i ip 
buna göre yönetici seçilene kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yap  yöneticisi 
seçimi, en geç yönetim plân n n de i imini takip eden üç ay içinde yap l r. 
 
Bay nd rl k ve skân Bakanl ndan: 
TOPLU YAPILARDA KAT MÜLK YET  VE KAT RT FAKI 
TES S NE DA R YÖNETMEL K 
B R NC  BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in amac ; toplu yap larda, kat mülkiyetinin ve kat irtifak n n tesisinde 
istenilecek belgeleri ve tapuda yap lacak i lemlerin usul ve esaslar n  belirlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, belediye s n rlar  ve mücavir alan s n rlar  içinde ve 
d nda uygulama imar plân  ve parselasyon plân  bulunan alanlarda yap  ruhsat  eki mimarî projenin 
onayl  yerle im plân na göre yap lm  veya yap lacak olan toplu yap lar hakk nda uygulan r. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 say l  Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci 
maddesine dayan larak haz rlanm t r. 
Tan mlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
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a) Anagayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününü, 
b) Arsa pay : Arsan n, Kanunda yaz l  esasa göre ba ms z bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet 
paylar n , 
c) Ba ms z bölüm: Anagayrimenkulun ayr  ayr  ve ba l  ba na kullan lmaya elveri li olup, Kanun 
hükümlerine göre ba ms z mülkiyete konu olan bölümlerini, 
ç) Eklenti: Bir ba ms z bölümün d nda olup, do rudan do ruya o bölüme tahsis edilmi  olan yerleri, 
d) dare: Parsel veya parsellerin bulundu u alana göre ilgili kanunlar nda yap  ruhsat  ve yap  kullanma 
izin belgesi düzenlemeye ve ruhsat eki projeleri onaylamaya yetkilendirilen belediyeler, il özel idaresi 
ve di er kamu kurulu lar n , 
e) Kanun: 23/6/1965 tarihli ve 634 say l  Kat Mülkiyeti Kanununu, 
f) Kat irtifak : Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yap lacak veya yap lmakta 
olan bir veya birden çok yap n n ba ms z bölümleri için o arsan n maliki veya ortak malikleri 
taraf ndan Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakk n , 
g) Kat mülkiyeti: Ba ms z bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakk n , 
) Kat plân : Mimarî projede, yap n n her bir kat n n kullan m n , niteli ini, konumunu, ortak yerlerini, 

alanlar n  ve üzerinde bulunan ba ms z bölümlerin kat mülkiyetine esas numaralar n  gösteren plân , 
h) Mimarî proje: Anagayrimenkulde, yap n n veya yap lar n ruhsat eki projesine uygun, yap  veya 
yap lar n d  cepheler ve iç taksimat  ba ms z bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve ba ms z 
bölümlerin konumu ve büyüklüklerine göre hesaplanan de erleri ile oranl  arsa paylar  ve ba ms z 
bölümlerin yap  in aat alan  da aç kça ve her ba ms z bölümün birden ba lay p s ra ile giden numaras  
da belirtilmek suretiyle kat plânlar  ayr  ayr  gösterilen, proje müellifi mimar taraf ndan yap lan ve 
gayrimenkulün maliki veya bütün payda lar  taraf ndan imzalanan idarece onayl  projeyi, 
) Ortak yerler: Anagayrimenkulun ba ms z bölümleri d nda kal p, korunma ve ortakla a kullanma 

veya faydalanmaya yarayan yerleri, 
i) Toplu yap : Bir veya uygulama imar plân nda belirlenen birden çok imar parseli üzerinde, onayl  
yerle im plân na göre yap lm  veya yap lacak, alt yap  tesisleri, ortak kullan m yerleri ve sosyal 
tesisler ve hizmetler ile bunlar n yönetimi bak m ndan birbirleriyle ba lant l  birden çok yap y , 
j) Vaziyet plân : Toplu yap larda; yap lar n konumlar , ortak nitelikteki yerler ve tesisler, 
bunlar n kullan l  amaç ve ekilleri, toplu yap  kapsam ndaki parsel veya parsellerin tamam n  
kapsayacak ekilde, bir bütün olarak onayl  imar plân  hükümlerine ve parselasyon plânlar na 
uygun olarak haz rlanm , mimarî projede yer alan yerle im plân n , 
k)Yap  kullanma izin belgesi: Yap n n tamam n n tamamlanm  ve kullan labilir olmas  
durumunda belediye, il özel idaresi ve yetkili di er idarelerce verilmi  izin belgesini, 
l) Yönetim plân : Toplu yap  kapsam ndaki yap  ve yerler için tamam n  kapsayan, yönetim 
tarz n , kullanma maksat ve eklini, yönetici ve denetçilerin alacaklar  ücret ve yönetime ait 
di er hususlar  düzenleyen bir tek yönetim plân n , 
ifade eder. 
K NC  BÖLÜM 

Kat Mülkiyeti ve Kat rtifak n n Kurulmas  
Kat mülkiyeti ve kat irtifak  kurulmas n n esaslar  
MADDE 5 – (1) Kat irtifak  ve kat mülkiyeti kurulabilmesi için onayl  ve geçerli olan yap  ruhsat  
bulunmas  gerekir. Kat mülkiyeti tesisinde ayr ca, yap  kullanma izin belgesi aran r. 
(2) Toplu yap  kapsam ndaki imar parsellerinin her  birinde, toplu yap  bulunmas  hâlinde, her imar 
parseli kat irtifak  ve kat mülkiyetinin tesisinde ayr  ayr  dikkate al n r. Ancak, toplu yap , birden fazla 
imar parseli üzerinde yer al yor ise, münferit parseller üzerinde toplu yap  hükümlerine tabi olacak 
ekilde kat mülkiyeti ili kisi kurulamaz. Bu durumda kat mülkiyetine geçilirken toplu yap n n yer 

ald  bütün parseller bir bütün olarak i lem görür. 
(3) Toplu yap  kapsam ndaki, bir veya birden çok imar parseli üzerindeki toplu yap lar n 
tamamlanmas  hâlinde, bu yap lara ili kin kat irtifaklar  kat mülkiyetine çevrilebilir. 
(4) Mimarî projelerin vaziyet plân nda aralar nda s n r ve kom uluk ili kisi bulunmayan ve buna ba l  
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olarak toplu yap  ili kisi kurulmam  imar parselleri üzerinde toplu yap  ili kisi sebebiyle kat irtifak  
veya kat mülkiyeti tesisi ve buna ba l  yönetim plân  i letilmesi talepleri kar lanmaz. 
(5) Birden fazla imar parselini kapsayan toplu yap  uygulamalar  imar plân nda belirlenen alanlarda 
yap l r. Uygulama imar plân  ve parselasyon plân  de i ikliklerinde, toplu yap  sisteminin 
bütünlü ünün muhafazas  gözetilir. Uygulama imar plân nda birden çok imar parseli üzerinde 
belirlenen toplu yap  alan nda, kamuya ait alanlar arsa ve arazi düzenlemesi yap larak kamu eline 
geçtikten sonra uygulama yap l r. 
Kat mülkiyetinin kurulmas  
MADDE 6 – (1) Kat mülkiyeti kurulmas  için, toplu yap  kapsam ndaki yap lar n ve bu yap lara 
hizmet veren alt yap  tesisleri, ortak kullan m yerleri, ve sosyal tesislerin tamamlanmas  ve 
gayrimenkulün malikinin veya ortak maliklerinin, a a da say lan belgeler ile birlikte 
anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda tapu idaresine müracaatta bulunmalar  
gerekir. 
a) Anagayrimenkulde, yap lar n onayl  yap  ruhsat  eki mimarî projesine uygun olarak, yap lar n 
konumlar , ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunlar n kullan l  amaç ve ekilleri, toplu yap  
kapsam ndaki parsel veya parsellerin tamam n  kapsayacak ekilde, imar plân  hükümlerine ve 
parselasyon plânlar na uygun olarak haz rlanm  vaziyet plân , yap lar n d  cepheler ve iç taksimat , 
ba ms z bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve ba ms z bölümlerin konumu ve büyüklüklerine 
göre hesaplanan de erlerleri ile oranl  arsa paylar  ve ba ms z bölümlerin yap  in aat alan  da aç kça 
gösterilmek ve her ba ms z bölümün birden ba lay p s ra ile giden numaras  da belirtilmek suretiyle, 
proje müellifi mimar taraf ndan yap lan ve gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri taraf ndan 
imzalanan idarece onaylanan mimarî proje. 
b) Toplu yap ya ait yap  kullanma izin belgeleri. 
c) Toplu yap  kapsam ndaki yap  ve yerlerin tamam  için haz rlanm  bir tek yönetim plân . 
ç) Her ba ms z bölümün arsa pay n , nevini ve bunlar n birden ba lay p s ra ile giden numaras n  ve 
var ise eklentisini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün payda lar  taraf ndan imzalanm  
olan, ruhsat düzenlemeye yetkili idarece onaylanan ve noterce tasdik edilen liste. 
Kat irtifak n n kurulmas  
MADDE 7 – (1) Toplu yap  kapsam nda olup, henüz yap  yap lmam  veya yap s  tamamlanmam  bir 
imar parseli üzerinde kat irtifak n n kurulmas  ve tapu kütü üne tescil edilmesi için, o imar parselinin 
malikinin veya ortak maliklerinin, 6 nc  maddenin (1) numaral  f kras n n (a) bendine uygun vaziyet 
plân n  da ihtiva eden mimarî proje, (c) bendindeki yönetim plân , (ç) bendindeki liste ve yap  ruhsat  
ile birlikte tapu idaresine müracaatta bulunmas  gerekir. 
(2) Tamamlanan yap lara ili kin kat irtifaklar n n kat mülkiyetine çevrilmesi maksad yla yap lacak 
tescil, gayrimenkulün malikinin veya ortak maliklerince talepte bulunulmas  üzerine; kat irtifak n n 
tesciline ili kin resmî senete, 6 nc  maddenin (1) numaral  f kras nda say lan belgelere ve 
anagayrimenkulün ba ms z bölümlerinin, evvelce verilmi  olan mimari projeye ve vaziyet plâna 
uygunlu unun idarece tasdik edilmesine istinaden yap l r. 
Sözle me ve Tescil 
MADDE 8 – (1) Tapu memuru, kat mülkiyeti veya kat irtifak  kurulmas  için talepte bulunanlar n 
yetkili olduklar n  ve 6 nc  maddenin (1) numaral  f kras  ile 7 nci maddenin (1) numaral  f kras nda 
say lan belgelerin eksiksiz verildi ini tesbit ettikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifak  kurulmas na 
dair resmî sözle meyi düzenler ve bu sözle me ayn  zamanda tescil talebi say l r. 
(2) Bir imar parseli üzerinde kat irtifak  ancak sözle mede her kat irtifak n n ilgili bulundu u ba ms z 
bölüme tahsisi istenen arsa pay , arsan n kay tl  oldu u kütü ün beyanlar hanesinde belirtilmek 
suretiyle kurulur ve yap n n, verilen projeye göre tamamlanmas ndan sonra kat mülkiyetine konu 
olacak ba ms z bölümlerinin numaras  ve bu bölümlere ba l  eklentiler kütü ün beyanlar hanesinde 
belirtilir. 
(3) Sözle me düzenlenince kat irtifak n n kat mülkiyetine çevrilmesinde kat irtifak n n kay tl  oldu u 
kat mülkiyeti kütü ü sayfas ndaki, do rudan do ruya kat mülkiyetinin kurulmas  hâlinde ise ana 
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gayrimenkulün kay tl  bulundu u tapu kütü ü sayfas ndaki mülkiyet hanesine "Bu gayrimenkulün 
mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmi tir." ibaresi yaz larak, sayfa anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis 
edilecek irtifak haklar  d ndaki i lemlere kapat l r ve kat mülkiyetine konu olan her ba ms z bölüm, 
kat mülkiyeti kütü ünün ayr  bir sayfas na o bölüme ba l  arsa pay  ve anagayrimenkulün kay tl  
bulundu u genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaralar  gösterilmek suretiyle tescil 
edilir; anagayrimenkulün kay tl  bulundu u genel kütük sayfas na da, ba ms z bölümlerin kat 
mülkiyeti kütü ündeki defter ve sayfa numaralar  i lenmek suretiyle, kütükler aras nda ba lant  
sa lan r. 
(4) Anagayrimenkulün sayfas nda evvelce mevcut olan haklara ait sicil kayd , irtifak haklar  hariç 
olmak üzere, ba ms z bölümlerin kat mülkiyeti kütük sayfas na aynen aktar l r. Anagayrimenkulün 
mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra, anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek 
irtifak haklar  da anagayrimenkulün tapu kütü ü sayfas na tescil edilir ve kat mülkiyeti kütü ünün 
beyanlar hanesinde belirtilir. 
(5) Toplu yap  kapsam nda olup, bütünüyle bu kapsamdaki ba ms z bölümlerin ortak kullanmas na ve 
faydalanmas na tahsis edilmi  bulunan parsellerin malik hanesine, tahsis edildikleri toplu yap  
kapsam ndaki di er parsellerin ada, parsel, blok ve ba ms z bölüm numaralar  gösterilmek suretiyle 
tapu siciline kaydedilir ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan ba ms z bölümlerin ortak 
yerleri olur. 
(6) Geliri ortak giderlere harcanmak veya ba ka bir amaçla ortak olarak faydalanmak için tahsis edilen 
ba ms z bölümlerin malik hanesine, bu ba ms z bölümden faydalanan ba ms z bölümlerin 
numaralar  yaz lmak suretiyle kat mülkiyeti kütü üne tescil edilir. Bu husus ba ms z bölümlerin 
beyanlar hanesinde gösterilir. 
(7) 28/11/2007 tarihinden önce toplu yap  ili kisini gösteren vaziyet plân  bulunmadan kat mülkiyeti 
kurulan yap larda, 28/11/2007 tarihinden itibaren alt  ay içinde yönetim plân  de i ikli i yap larak, 
tapu siciline tescil talebinde bulunulurken; yap lar n konumlar n , ortak nitelikteki yerleri ve 
tesisleri, bunlar n kullan m amaç ve ekillerini ve toplu yap  kapsam ndaki parsel ve parsellerin 
tamam n  ihtiva edecek ekilde bir bütün olarak uygulama imar plân  ve parselasyon plân na uygun 
olarak haz rlanm , idarece onayl  vaziyet plân  verilir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 
Yürürlük 
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yay m  tarihinde yürürlü e girer. 
Yürütme 
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bay nd rl k ve skân Bakan  yürütür. 
 
 
 
 
TC. BAYINDIRLIK VE SKAN BAKANLI I 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Tasarruf lemleri Dairesi Ba kanl  
Say :    B.09.1.TKG0100001- 073/                                        03/A ustos/2009 
 
Genelge No :1685   2009/14                                                   Konu:  Kat rtifak  ve Kat Mülkiyeti. 
lgi:      a)   23/02/1993 tarih 1993/2 say l  genelge, 

b) 07/07/2004 tarih 1584(2004/13) say l  genelge, 
c) 29/01/2008 tarih 1651(2008/1) say l  genelge, 
d) 11/11/2008 tarih 1666(2008/16) say l  genelge, 
e) 30/03/2009 tarih 074/1-1497 say l  genelge. 

634 say l  Kat Mülkiyeti Kanununda de i iklik yapan 5912 say l  Kanun 07/07/2009 tarih 27281 
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say l  Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girmi tir. 
Buna göre; 5912 say l  Kanunun l nci Maddesinde, 634 say l  Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü 

maddesinin üçüncü f kras , “Kat irtifak  arsa pay na ba l  bir irtifak çe idi olup, yap n n tamam  için 
düzenlenecek yap  kullanma izin belgesine dayal  olarak, bu Kanunda gösterilen artlar uyar nca 
kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu i lem, arsa malikinin veya kat irtifak na sahip ortak maliklerden 
birinin istemi ile dahi gerçekle tirilebilir.” hükmündedir. 

2. Maddesinde, 634 say l  Kanunun 12 inci maddesinin birinci f kras n n (a) bendi a a daki 
ekilde de i tirilmi  ve (c) bendi yürürlükten kald r lm t r. “a) Ana gayrimenkulde, yap  veya 

yap lar n d  cepheler ve iç taksimat  ba ms z bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve ba ms z 
bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan de erleriyle oranl  arsa paylar , kat, daire, i  
bürosu gibi nevi ile bunlar n birden ba lay p s rayla giden numaras  ve ba ms z bölümlerin yap  
in aat alan  da aç kça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar taraf ndan yap lan ve ana 
gayrimenkulün maliki veya bütün payda lar  taraf ndan imzalanan, yetkili kamu kurum ve 
kurulu lar nca onaylanan mimarî proje ile yap  kullanma izin belgesi.” eklinde düzenlenmi tir. 

3. Maddesinde 634 say l  Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü f kralar  a a daki 
ekilde de i tirilmi  ve dördüncü f kras  yürürlükten kald r lm t r. 

1. f kra, “Henüz yap  yap lmam  veya yap s  tamamlanmam  bir arsa üzerinde kat irtifak n n 
kurulmas  ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsan n malikinin veya bütün payda lar n n buna ait 
istem ile birlikte 12 inci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ile (b) bendindeki 
yönetim plân n  tapu idaresine vermeleri laz md r. Kat mülkiyetine geçi te ayr ca yönetim plân  
istenmez.” hükmündedir. 

3. f kra, “Yap n n tamamlanmas ndan sonra kat irtifak n n kat mülkiyetine çevrilmesi, kat 
irtifak n n tesciline ait resmi senede ve 12 inci maddede yaz l  belgelere dayal  olarak, yetkili idarece 
yap  kullanma izin belgesinin verildi i tarihten itibaren altm  gün içinde ilgili tapu idaresine 
gönderilmesi üzerine resen yap l r.” hükmündedir. 

4. Maddesinde 634 say l  Kanunun geçici 1 inci maddesi, “Bu Kanunun yürürlü e girmesinden 
önce kat irtifak  kurulmu  ve üzerindeki yap lar tamamlan p yap  kullanma izin belgesi al nm  
yap larda, kat irtifak na sahip ortak maliklerden birinin ba vurusu veya yap  kullanma izin 
belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortas  poliçesi 
dâhil ba kaca hiçbir belge aranmaks z n kat mülkiyetine resen geçilir.” hükmündedir. 

5. Maddesinde 634 say l  Kanuna a a daki geçici madde eklenerek olu an geçici 2. madde “Bu 
Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan toplu yap lara ait yönetim planlar n n, bu Kanun 
hükümlerine uyarlanmas  amac yla yap lacak ilk de i iklik için mevcut kat malikleri kurulunun 
salt ço unlu u yeterlidir. Mevcut toplu yap  yönetimleri, de i tirilen yönetim plan na göre yeni 
yöneticiler seçilinceye kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yap  yöneticisi seçimi, 
en geç yönetim plan n n de i tirilmesini takip eden üç ay içinde yap l r.” eklinde düzenlenmi tir. 

Yap lan bu düzenlemelere göre; 
1- 5912 say l  Kanun de i ikli i ile; Kat rtifak ndan Kat Mülkiyetine geçi te, “zorunlu deprem 

sigortas  poliçesi” (DASK) ile ilk defa “Kat rtifak ” ya da “Kat Mülkiyeti” kurulmas nda  
“noter tasdikli liste” istenilmesi uygulamas  kald r lm t r. 

2- Kat rtifakl  Yerlerin Kat Mülkiyetine Çevrilmesi; Kat Mülkiyeti özel bir mülkiyet çe idi olup 
634 say l  Kat Mülkiyeti Kanunu ile düzenlenmi tir. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre Kat 
Mülkiyeti tamamlanm  binalar üzerinde kurulabilir. Binan n bitmi  olmas  yap  kullanma izin 
belgesine ba l d r. Kat Mülkiyeti Kanununda de i iklik yapan 5912 say l  Kanunun 4 ncü 
maddesi yap  kullanma izin belgesi verildikten sonra binan n kat mülkiyetine resen geçilmesini 
öngörmektedir. 

Kat irtifakl  yerlerin Kat Mülkiyetine geçirilmesinde tapu sicili ve dayana  olan planlarda 
de i iklik yap lmas  gerekmektedir. Medeni Kanunumuzun 1003 ncü maddesi, “Bir Ta nmaz n 
kütü e kayd  ve belirlenmesinde resmi bir ölçüme dayanan plan esas al n r. Planlar n nas l 
haz rlanaca  Tüzükle belirlenir.”,  hükmündedir. 
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Türk Medeni Kanununun “Resmî belgelerle ispat” ba l kl  7.maddesi, “Resmî sicil ve senetler, 
belgeledikleri olgular n do rulu una kan t olu turur. Bunlar n içeri inin do ru olmad n n ispat , 
kanunlarda ba ka bir hüküm bulunmad kça, her hangi bir ekle ba l  de ildir.” hükmündedir. 

Tapu Planlar  Tüzü ünün “Tan mlar” ba l kl  3.maddesinin b f kras , “b) Ba ms z bölüm plân : 
Kat irtifak  veya kat mülkiyeti kurulmas na esas te kil eden ta nmaz üzerine in a edilecek yap  ve 
eklentilerin, ba ms z bölümlerin konumlar n  ve numaralar n  ruhsat na, projelerine, vaziyet 
plân ndaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun olarak say sal ve çizgisel ekilde gösteren plân ve 
projesini,” hükmündedir. 

(h) f kras , “h) Vaziyet plân : Parsellerde in a edilecek yap lar n ve eklentilerinin, teknik alt 
yap lar n, yap  ruhsat na esas projeleri ile yerle im plân ndaki ölçülerine göre, kontrol noktalar na 
dayal  biçimde, teknik mevzuata uygun olarak say sal ve çizgisel ekilde düzenlenen, kat irtifak na 
veya kat mülkiyetine esas konumlar n  gösteren harita ve plân ,” hükmündedir. 

Tapu Planlar  Tüzü ünün “De i iklik i lemleri” ba l kl  9.maddesi, “De i iklik i lemleri, 
ilgilisinin talebine ba l  olarak, i lem çe itlerine göre özel hükümleri gere ince yetki ve 
sorumluluklar  belirlenmi  olan kadastro müdürlü ü, yetkili kurulu lar veya lisansl  bürolar ya da 
serbest mühendis taraf ndan yap l r.” hükmündedir. 

Tapu Planlar  Tüzü ünün “Kontrol i lemleri” ba l kl  10.maddesi, “Tapu plânlar , kadastro 
müdürlü ü taraf ndan teknik mevzuat  çerçevesinde kontrol edilir, uygunlu u halinde tapu sicil 
müdürlü üne gönderilir. Kadastro müdürlü ünce kontrol edilmeyen tapu plânlar , tapu sicil 
müdürlü ünce i leme al nmaz.” hükmündedir. 

3194 say l  mar Kanunun “Yap  kullanma izni” ba l kl  30.maddesi, “Yap  tamamen bitti i 
takdirde tamam n n, k smen kullan lmas  mümkün k s mlar  tamamland  takdirde bu k s mlar n n 
kullan labilmesi için in aat ruhsat n  veren belediye, valilik bürolar ndan; 27 inci maddeye göre 
ruhsata tabi olmayan yap lar n tamamen veya k smen kullan labilmesi için ise ilgili belediye ve 
valilikten izin al nmas  mecburidir. Mal sahibinin müracaat  üzerine, yap n n ruhsat ve eklerine 
uygun oldu u ve kullan lmas nda fen bak m ndan mahzur görülmedi inin tespiti gerekir. 

Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin müracaatlar n  en geç otuz gün içinde neticelendirmek 
mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yap n n tamam n n veya biten k sm n n 
kullan lmas na izin verilmi  say l r. 

Bu maddeye göre verilen izin yap  sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten do acak 
mesuliyetten kurtarmayaca  gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de 
kurtarmaz” hükmündedir. 

Bu kapsamda; yap lacak plan de i ikliklerinde, imar mevzuat na uygun olarak gerçekle tirilen 
mimari proje, vaziyet plan  ile tapu planlar n n birbirleri ile uyumlu olmas  esast r. Medeni 
kanunumuzun 719 uncu maddesi, “Ta nmaz n s n rlar  tapu planlar  ve arz üzerindeki s n r 
i aretleri ile belirlenir. Tapu planlar  ile arz üzerindeki i aretler birbirini tutmazsa as l olan 
plandaki s n rd r.” hükmünde oldu undan tapu siciline güven ilkesinin zedelenmemesi ve herhangi bir 
hak kayb na dolay s yla da hazine zarar na neden olunmamas  için belediye ve valiliklerce binan n; 
vaziyet plan na uygun olarak yap ld n n ve herhangi bir s n r tecavüzünün bulunmad n n 
tespitinden sonra yap  kullanma izin belgesi verilmesi yasal bir zorunluluktur. 

Bu nedenle Kanunun yürürlü e girdi i tarihten sonraki binalarda yap  kullanma izin 
belgesi ekinde bina ve eklentilerinin mevzuata uygun ölçüldü ünü gösterir röperli krokisinin 
bulunmas  gerekmektedir. 

Kat irtifak na sahip ortak maliklerden birinin ba vurusu veya yap  kullanma izin 
belgesinin yetkili idarece (Belediye s n rlar  içinde Belediyelerce. Belediye s n rlar  d nda 
Valiliklerce) Kadastro Müdürlü üne gönderilmesi üzerine Kadastro Müdürlü ünce "tescil 
bildirimi (beyanname)" tanzim edilerek Tapu Sicil Müdürlü üne gönderilecektir. Tapu Sicil 
Müdürlü ünce ba kaca bir belge istenmeden resen kat mülkiyetine geçilecektir. 

3- Toplu Yap larda ise: 634 say l  Kanuna eklenen geçici 2. maddesine gore 5912 say l  
Kanunun yürürlük  tarihi olan 07/07/2009 tarihinden önce kurulan toplu yap lara ait yönetim 
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planlar n n. 634 say l  Kat Mülkiyeti Kanun hükümlerine uyarlanmas  amac yla yap lacak ilk 
de i jklik taleplerinde: de i iklik icin mevcut kat malikleri kurulunun salt ço unlu u ile karar 
al nmas  ve yeni yönetim plan  mevcut kat maliklerinin imzalar  bulunmas  halinde tapu 
kütü ünün beyanlar hanesindeki eski yönetim plan n n tarih ve yevmiyesi terkin edilerek yeni 
yönetim plan n n tarih ve yevmiyesi al nmak sureti ile düzeltme i lemi yap lmas  gerekmektedir. 

4- Uygulamada ortaya ç kabilecek mahalli birimler aras ndaki koordinasyon eksiklikleri 
Valiliklerce giderilecektir. 

ilgi genelgelerin bu genelgeye ayk r  hükümleri yürürlükten  kald r lm t r. 
Bilgi ve geregini rica ederim. 

Mustafa DEM R 
                  Bakan 
 
 
 
 

KIYI KANUNU 
 
Kanun Numaras : 3621 
Kabul Tarihi: 04/04/1990 
Yay mland  Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1990 
Yay mland  Resmi Gazete Say s : 20495 
 
B R NC  BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 
AMAÇ 
Madde 1 - Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu k y lar  ile bu yerlerin etkisinde olan ve 
devam  niteli inde bulunan sahil eritlerinin do al ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve 
toplum yararlanmas na aç k, kamu yarar na kullanma esaslar n  tespit etmek amac yla düzenlenmi tir. 
KAPSAM 
Madde 2 - Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göller ve akarsu k y lar  ile deniz ve göllerin k y lar n  
çevreleyen sahil eritlerine ait düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu yarar na yararlanma imkan ve 
artlar na ait esaslar  kapsar. 
ST SNALAR 

Madde 3 - Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenli i ile do rudan ilgili, 
Türk Silahl  Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçl  yerlerde (konut ve sosyal tesisler hariç) özel 
kanun hükümlerine, di er özel kanunlar uyar nca belirlenmi  veya belirlenecek yerlerde ise özel 
kanunlar n bu Kanuna ayk r  olmayan hükümlerine uyulur. 
TANIMLAR 
Madde 4 - Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
K y  çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, ta k n durumlar  d nda, suyun karaya de di i 
noktalar n birle mesinden olu an çizgiyi, 
K y  Kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, k y  çizgisinden sonraki kara yönünde su 
hareketlerinin olu turuldu u kumluk, çak ll k, kayal k, ta l k, sazl k, batakl k ve benzeri alanlar n 
do al s n r n , 
K y : K y  çizgisi ile k y  kenar çizgisi aras ndaki alan , 
Sahil eridi (De i ik tan m: 01/07/1992 - 3830/1 md.) K y  kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 
yatay olarak en az 100 metre geni li indeki alan , 
Dar K y : K y  kenar çizgisinin, k y  çizgisi ile çak mas n , 
Toplumun yararlanmas na aç k yap : Mevzuata göre tespit ya da tasdik edilmi  kural ve ücret 
tarifelerine uygun biçimde, getirdi i kullan mdan belirli ki i ya da topluluklara ayr cal kl  
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kullan m hakk  tan maks z n yararlanmak isteyen herkese e it ve serbest olarak aç k 
bulundurulan ve konut dokunulmazl  olmayan yap lar , ifade eder. 
(Son f kra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 18/09/1991 tarih ve E.: 1990/23, K.: 1991/29 say l  karar  ile) 
GENEL ESASLAR 
Madde 5 - K y lar ile ilgili genel esaslar a a da belirtilmi tir: 
K y lar, Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndad r. K y lar, herkesin e it ve serbest olarak yararlanmas na 
aç kt r, 
K y  ve sahil eritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yarar  gözetilir. 
K y da ve sahil eridinde planlama ve uygulama yap labilmesi için k y  kenar çizgisinin tespiti 
zorunludur. 
K y  kenar çizgisinin tespit edilmedi i bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden üç ay içinde 
k y  kenar çizgisinin tespiti zorunludur. 
Ek: (01/07/1992 - 3830/2 md.) Sahil eritlerinde yap lacak yap lar k y  kenar çizgisine en fazla 50 
metre yakla abilir. 
Ek: (01/07/1992 - 3830/2 md.) Yakla ma mesafesi ve k y  kenar çizgisi aras nda kalan alanlar, 
ancak yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçla kullan lmak üzere düzenlenebilir. 
Ek: (01/07/1992 - 3830/2 md.) Sahil eritlerinin derinli i, 4 üncü maddede belirtilen mesafeden az 
olmamak üzere, sahil eridindeki ve sahil eridi gerisindeki kullan mlar ve do al e ikler de dikkate 
al narak belirlenir. 
Ek: (01/07/1992 - 3830/2 md.) Ta t yollar , sahil eridinin kara yönünde yap  yakla ma s n r  
gerisinde kalan alanda düzenlenebilir. 
Ek: (01/07/1992 - 3830/2 md.) Sahil eridinde yap lacak yap lar n kullan m amac na ba l  olarak 
yap m ko ullar  yönetmelikte belirlenir. 
 
K NC  BÖLÜM: KIYI, KIYI KENAR Ç ZG S , SAH L ER D , PLANLAMA VE 

YAPILANMA KIYININ KORUNMASI 
YAPI YASA I VE KIYIDA YAPILACAK YAPILAR 
Madde 6 - K y , herkesin e itlik ve serbestlikle yararlanmas na aç k olup, buralarda hiçbir yap  
yap lamaz; duvar, çit, parmakl k, tel örgü, hendek, kaz k ve benzeri engeller olu turulamaz. 
K y larda, k y y  de i tirecek boyutta kaz  yap lamaz; kum, çak l vesaire al namaz veya 
çekilemez. 
K y lara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan at k ve art klar dökülemez. 
K y da, uygulama imar plan  karar  ile; 
a) skele, liman, bar nak, yana ma yeri, r ht m, dalgak ran, köprü, menfez, istinat duvar , fener, çekek 
yeri, kay khane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonlar  gibi, k y n n kamu yarar na kullan m  ve 
k y y  korumak amac na yönelik alt yap  ve tesisler, 
b) Faaliyetlerinin özellikleri gere i k y dan ba ka yerde yap lmalar  mümkün olmayan tersane, 
gemi söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yeti tirme tesisleri gibi, özelli i olan yap  ve tesisler, 
c) (Ek bend: 3/7/2005-5398 S.K./13.mad) Organize turlar ile seyahat eden ki ilerin ta nd  yolcu 
gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) ba land , günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet 
vermek amac yla liman hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik 
ba lant  noktalar  ve hatlar n n) sa land , yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldü ü, 
ülke tan t m  ve imaj n  üst seviyeye ç karacak turizm amaçl  (yeme-içme tesisleri, al veri  
merkezleri, haberle me ve ula t rmaya yönelik üniteler, dan ma, enformasyon ve banka hizmetleri, 
konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yana mas na ve 
yolcular  indirmeye müsait deniz yap lar  ve yan tesislerinin yer ald  kruvaziyer ve yat limanlar , 
d) (Ek bent: 31/07/2008-5801 S.K./3.mad) Uluslararas  spor otoritelerinin, Türkiye'de spor 
faaliyetlerinin düzenlenece ine dair karar  gere ince Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün ba l  
oldu u spordan sorumlu Bakanl n izni do rultusunda, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say l  Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) say l  Cetvelinde düzenlenen genel bütçe kapsam ndaki kamu 
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idareleri, ayn  Kanunun (II) say l  Cetvelinde düzenlenen özel bütçeli idareler, belediyeler ile il özel 
idareleri taraf ndan her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonlar n yap lmas na/yapt r lmas na yönelik 
spor tesisleri ve zorunluluk arz eden durumlarda bunlar n tamamlay c  konaklama tesisleri, yap labilir. 
(Ek f kra: 3/7/2005-5398 S.K./13.mad) Özelle tirme kapsam ve program na al nan ve sahil eridi 
belirlenen veya belirlenecek olan alanlar ile k y  ve dolgu alanlar nda yap lacak yat ve kruvaziyer 
limanlar n n ihtiyac  olan yönetim birimleri, destek birimleri, bak m ve onar m birimleri, teknik ve 
sosyal altyap  ve konaklama birimleri ile ilgili kullan m kararlar  ve yap lanma artlar  imar plân  ile 
belirlenir. 
Bu yap  ve tesisler yap m amaçlar  d nda kullan lamazlar. 
DOLDURMA VE KURUTMA YOLUYLA ARAZ  KAZANMA VE BU ARAZ LER 
ÜZER NDE YAPILAB LECEK YAPILAR 
Madde 7 - Kamu yarar n n gerektirdi i hallerde, uygulama imar plan  karar  ile deniz, göl ve 
akarsularda ekolojik özellikler dikkate al narak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir. 
Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmay  yapacak ilgili idarenin valili e iletilen teklifi, valilik görü ü 
ile birlikte Bay nd rl k ve skan Bakanl na gönderilir. Bakanl k, konusuna göre ilgili kurulu lar n 
görü ünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunmas  halinde ilgili idare taraf ndan uygulama 
imar plan  haz rlan r. Bu yerler için yap lacak planlar hakk nda mar Kanunu hükümleri uygulan r. 
Ancak, bu planlar Bay nd rl k ve skan Bakanl  taraf ndan, 2634 say l  Turizmi Te vik Kanunu 
kapsam nda kalan alanlardaki planlar ise, an lan Kanunun 7 nci maddesine göre tasdik edilir. 
Doldurma ve kurutma i lemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yap l r. Bu araziler 
Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndad r, özel mülkiyet konusu olamaz. 
Bu alanlar üzerinde 6 nc  maddede belirtilen yap lar ile yol, aç k otopark, park, ye il alan ve çocuk 
bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyap  alanlar  düzenlenebilir. 
SAH L ER D NDE YAPILAB LECEK YAPILAR 
Madde 8 - Uygulama imar plan  bulunmayan alanlardaki sahil eritlerinde, 4 üncü maddede 
belirtilen mesafeler içinde hiç bir yap  ve tesis yap lamaz. 
Uygulama imar plan  bulunan yerlerde duvar, çit, parmakl k, telörgü, hendek, kaz k ve benzeri 
engeller olu turulamaz. Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan at k 
ve art klar dökülemez, kaz  yap lamaz. 
Ancak bu alanlarda; uygulama imar plan  karar yla alt  ve yedinci maddede belirtilen yap  ve 
tesislerle birlikte toplum yarar na aç k olmak art yla konaklama hariç günü birlik turizm yap  
ve tesisleri yap labilir. 
KIYI KENAR Ç ZG S N N TESP T  
Madde 9 - K y  kenar çizgisi, valiliklerce, kamu görevlilerinden olu turulacak en az 5 ki ilik bir 
komisyonca tespit edilir. 
Bu komisyon; jeoloji mühendisi, jeolog veya jeomorfolog, harita ve kadastro mühendisi, ziraat 
mühendisi, mimar ve ehir planc s , in aat mühendisinden olu ur. 
Komisyonca tespit edilip valili in uygun görü ü ile birlikte gönderilen k y  kenar çizgisi, Bay nd rl k 
ve skan Bakanl nca onayland ktan sonra yürürlü e girer. 
Komisyonun çal ma usul ve esaslar  Bay nd rl k ve skan Bakanl nca haz rlanan yönetmelik ile 
belirlenir. 
KIYI VE SAH L ER D NDE PLANLAR 
Madde 10 - K y da ve sahil eridindeki planlar bu Kanunun ve buna dayan larak ç kar lacak 
yönetmeli in hükümlerine ayk r  olamaz. Bu yerlerde düzenlenen planlardan, imar mevzuat  veya 
yerin özelli i dolay s yla 2634 say l  Turizmi Te vik Kanunu kapsam na girenler, an lan Kanunun 7 nci 
maddesine göre onaylanarak kesinle ir. 
KIYIDA VE DOLDURMA VE KURUTMA YOLUYLA KAZANILAN ARAZ LER ÜZER NDE 
YAPILANMALARA Z N VER LMES  
Madde 11 - Bu Kanun hükümlerine göre, k y da ve doldurma ve kurutma yoluyla kazan lan 
araziler üzerinde yap lmas  mümkün olan yap  ve tesislerin yap labilmesi için, Maliye ve 
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Gümrük Bakanl ndan gerekli iznin al nmas  zorunludur. 
Yap  ruhsat  verilmesinde bu izin belgesi yeterlidir. 
znin verilme ekil ve artlar  Bay nd rl k ve skan ve Maliye ve Gümrük bakanl klar nca 

birlikte tespit edilerek ç kar lacak uygulama yönetmeli inde belirtilir. 
TAPUYA ERH VER LMES  
Madde 12 - Sahil eridinde, bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak 
yap lan yap lar n bu niteliklerinin, tapu kütü ünün beyanlar hanesine i lenmesi zorunludur. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KONTROL, MAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI VE CEZA HÜKÜMLER  KONTROL 
Madde 13 - Bu Kanun kapsam nda kalan alanlardaki uygulamalar n kontrolü; belediye ve mücavir 
alan s n rlar  içinde belediye, d nda ise valilikçe yürütülür. lgili bakanl klar n tefti  ve kontrol 
yetkileri sakl d r. 
MAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI 

Madde 14 - Bu Kanun kapsam nda kalan alanlarda ruhsats z yap lar ile ruhsat ve eklerine ayk r  
yap lar hakk nda 3194 say l  mar Kanununun ilgili hükümleri uygulan r. 
CEZA HÜKÜMLER  
Madde 15- (De i ik madde: 23/01/2008-5728 S.K./466.mad) 
K y da ve uygulama imar plan  bulunan sahil eritlerinde duvar, çit, parmakl k, tel örgü, hendek, kaz k 
ve benzeri engelleri olu turanlara ikibin Türk Liras ndan onbin Türk Liras na kadar idarî para cezas  
verilir. Ayr ca olu turulan engellerin be  günden fazla olmamak üzere belirlenen süre zarf nda 
kald r lmas na karar verilir. Bu süre zarf nda engellerin ilgililer taraf ndan kald r lmamas  halinde, 
masraf  yüzde yirmi zamm yla birlikte kendilerinden kamu alacaklar n n tahsili usulüne göre tahsil 
edilmek üzere kamu gücü kullan lmak suretiyle derhal kald r l r. Kabahatin tekrar  halinde, ceza üst 
s n rdan verilir. 
Birinci f krada say lan yerlerden kum, çak l alanlara üçbin Türk Liras ndan onbe bin Türk Liras na 
kadar idarî para cezas  verilir. 
Birinci f krada say lan yerlere moloz, toprak, cüruf, çöp gibi at k ve art klar  dökenler, at lan veya 
dökülen maddenin niteli ine, çevreyi kirletici ve bozucu etkisine göre Türk Ceza Kanunu, Kabahatler 
Kanunu veya Çevre Kanunu hükümlerine göre cezaland r l r. 
Yukar daki f kralarda say lan fiillerin k y n n do al yap s n  bozacak bir etki meydana getirmesi 
halinde, daha a r cezay  gerektiren bir suç olu turmad  takdirde, failleri hakk nda alt  aydan iki y la 
kadar hapis cezas na hükmolunur. 
Birinci f krada say lan yerlerde ruhsats z veya ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap  yapan ki ilere Türk 
Ceza Kanunu veya mar Kanunu hükümlerine göre verilecek ceza bir kat art r l r. 
lgili kanunlarda belirtilen makamlar n yetkileri sakl  kalmak üzere, bu maddede belirtilen idarî 

yapt r mlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir. 
 
YÖNETMEL K 
Madde 16 - Bu Kanunun uygulanmas  ile ilgili yönetmelik, Kanunun yay m ndan itibaren 3 ay içinde 
Maliye ve Gümrük, Turizm Bakanl klar n n yaz l  görü ü al narak Bay nd rl k ve skan Bakanl nca 
haz rlan r. 
Ek Madde 1 - (Ek madde: 01/08/2003 - 4971 S.K./26. md.) 
Özelle tirme kapsam ndaki kurulu lar n kullan m nda bulunan ve bu Kanunun 6 nc  maddesi 
kapsam nda k y da yer alan arazi ve yap lar için, bu Kanun hükümleri çerçevesinde yap lmas  gereken 
tüm i lemler (k y  kenar çizgisinin tespiti, Özelle tirme daresi Ba kanl nca lüzum görülmesi halinde 
k y  kenar çizgisinin yeniden tespiti, uygulama imar planlar n n haz rlanmas , ruhsat ve benzeri 
hususlar) kurulu un özelle tirme kapsam na al nmas n  takiben ilgili kurum ve kurulu larca iki ay 
içerisinde sonuçland r l r. Bu arazi ve yap lar Özelle tirme daresi Ba kanl n n talebine istinaden 
kadastro müdürlü ünce kadastro paftalar na özel i aretleri ile belirtilir. 
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Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce mevzuat hükümlerine uygun olarak 
onanm  ve k smen veya tamamen yap la m  1/1000 ölçekli uygulama imar planlar n n sahil eritleri 
ile ilgili hükümleri geçerlidir. Ancak, 8 inci maddenin ikinci f kra hükümleri sakl d r. 
 
YÜRÜRLÜK 
Madde 17 - Bu Kanunun (...) hükümleri yay m  tarihinde yürürlü e girer. 
YÜRÜTME 
Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
KANUNA LENEMEYEN HÜKÜMLER 
01/07/1992 TAR HL  VE 3830 SAYILI KANUNUN GEÇ C  MADDES : 
Geçici Madde - K smen veya tamamen yap la mam  alanlarla ilgili imar plan  revizyonlar  bu 
Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren 1 y l içinde tamamlan r. 
 
 
 
 
 
 
KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DA R YÖNETMEL K 
 
Bay nd rl k ve skan Bakanl ndan  
Yay mland  Resmi Gazete Tarihi: 03/08/1990     Yay mland  Resmi Gazete No: 20594 
 
B R NC  BÖLÜM : Genel Hükümler 
Yasal Dayanak 
Madde 1 - (De i ik madde: 13/10/1992 - 21374) 
Bu Yönetmelik 01/07/1992 tarih ve 3830 say l  Kanun ile de i ik 04/04/1990 tarih ve 3621 say l  K y  
Kanununun 5 inci ve 16 nc  maddeleri gere ince düzenlenmi tir. 
Amaç 
Madde 2 - Bu Yönetmeli in amac , deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda k y  kenar çizgisinin 
tespiti, k y lar n kullan lmas  ve korunmas  ile k y larda, doldurma ve kurutma yoluyla kazan lan 
alanlarda, deniz ve göllerin k y lar n n devam  niteli inde olan sahil eritlerinde planlama ve uygulama 
esaslar n  belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 3 - Bu Yönetmelik, deniz, tabii ve suni göller ve akarsu k y lar  ile sahil eritlerini, bu 
yerlerden kamu yarar na yararlanma imkan ve artlar n , k y larda ve sahil eritlerinde planlama ve 
yap lanma esaslar n , doldurma ve kurutma yolu ile arazi kazanma ve kullanma esaslar n , k y  kenar 
çizgisi tespit komisyonunun te ekkülü, görev ve yetkileri, çal ma ekli ve Kanunun uygulanmas na 
aç kl k getiren esaslar  kapsar. 
Tan mlar 
Madde 4 - Bu Yönetmelikte kullan lan deyimler a a da tan mlanm t r. 
Kanun : (De i ik f kra: 13/10/1992 - 21374) 01/07/1992 tarih ve 3830 say l  Kanun ile de i ik 
04/04/1990 tarih ve 3621 say l  K y  Kanunudur. 
Bakanl k: Bay nd rl k ve skan Bakanl d r. 
K y  Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, ta k n durumlar  d nda, suyun kara parças na 
de di i noktalar n birle mesinden olu an meteorolojik olaylara göre de i en do al çizgidir. 
Tabii ve suni göllerde Devlet Su leri Genel Müdürlü ü'nce maksimum su kotu k y  çizgisini belirler. 
K y  Kenar Çizgisi: (De i ik f kra: 30/03/1994 - 21890 R.G.) D eniz, tabii ve suni göl ve akarsular n 
alçak - bas k k y  özelli i gösteren kesimlerinde k y  çizgisinden sonraki kara yönünde su 
hareketlerinin olu turdu u, kumsal ve k y  kumullar ndan olu an kumluk, çak ll k, kayal k, ta l k, 
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sazl k, batakl k ve benzeri alanlar n do al s n r ; dar - yüksek k y  özelli i gösteren kesimlerinde ise, 
ev ya da falezin üst s n r d r. 

Bu s n r doldurma suretiyle arazi elde edilmesi halinde de de i tirilmez. 
K y  kenar çizgisi tespitine konu olmayan akarsular n, deniz, tabii ve suni göllerle birle ti i yerlerde, 
k y  kenar çizgisi; deniz, tabii ve suni göl k y  kenar çizgisi olarak tespit edilir. 
K y : (De i ik f kra: 30/03/1994 - 21890 R.G.) K y  çizgisi ile k y  kenar çizgisi aras ndaki aland r. 
a) Dar - Yüksek K y : Plaj ya da abrazyon platformu olmayan veya çok dar olan, ev veya falezle 
son bulan k y lard r. 
b) Alçak - Bas k K y : K y  çizgisinden sonrada devam eden, k y  hareketlerinin olu turdu u 
plaj, hareketli ve sabit kumullar  da içeren k y  kordonu lagün gölü, lagün alanlar , sazl k, 
batakl k ile kumluk, çak ll k, ta l k ve kayal k alanlar  içeren k y lard r. 
Sahil eridi: (De i ik f kra: 13/10/1992 - 213 74 R.G.) Deniz, tabii ve suni göllerin k y  kenar 
çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre geni li indeki aland r. 
ki bölümden olu an bu alan kullan m amac  ve do al e iklere göre belirlenir. 

Sahil eridinin Birinci Bölümü 
Sahil eridinin tümü ile sadece aç k alanlar olarak düzenlenen; ye il alan, çocuk bahçesi, gezinti 
alanlar , dinlenme ve Yönetmelikte tamamlanan rekreaktif alanlardan ve yaya yollar ndan 
olu an, k y  kenar çizgisinden itibaren, kara yönünde yatay olarak 50 metre geni li inde 
belirlenen bölümdür. 
Sahil eridinin kinci Bölümü 
Sahil eridinin birin bölümünden sonra, kara yönünde yatay olarak en az 50 metre geni li inde 
olmak üzere belirlenen ve üzerinde sadece kanunun 8 inci maddesinde ve bu Yönetmelikte 
tan mlanan toplumun yararlanmas na aç k günübirlik turizm yap  ve tesisleri, ta t yollar , aç k 
otoparklar ve ar tma tesislerinin yer ald  bölümüdür. 
Toplumun Yararlanmas na Aç k Yap  Mevzuata göre tespit ya da tasdik edilmi  kural ve ücret 
tarifelerine uygun biçimde, getirdi i kullan mdan belirli ki i ya da topluluklara ayr cal kl  kullan m 
hakk  tan maks z n yararlanmak isteyen herkese e it ve serbest olarak aç k bulundurulan ve konut 
dokunulmazl  olmayan yap d r. 
Akarsu: Devaml  ak  gösteren ve ekli listede belirlenen akarsulard r. 
Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i: 2872 say l  Çevre Kanunu gere ince haz rlanan 04/09/1988 tarih ve 
19919 say l  Resmi Gazetede yay mlanan Yönetmeliktir. 
Teknik Yönetmelik: 31/01/1988 tarih ve 19711 say l  Resmi Gazetede yay mlanan Büyük Ölçekli 
Haritalar n Yap m Yönetmeli idir. 
Su Ürünlerini Üretim ve Yeti tirme Tesisi: (De i ik f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Su ürünleri 
kaynaklar n n ekonomik olarak kullan m  ve üretimin artt r lmas  amac yla deniz ve iç sularda, deniz, 
göl yüzeyi ile karada kuluçkahaneli ve kuluçkahanesiz olu una göre alan büyüklü ü de i en üretim ve 
yeti tirme faaliyetlerine yönelik üst yap lara sahip k y  yap lar d r. 
Günübirlik Turizm Tesisleri : (De i ik f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Kamping ve konaklama 
ünitelerini içermeyen du , gölgelik, soyunma kabini WC, kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, aç k spor 
alanlar , spor tesisleri, golf alanlar , aç k gösteri ve e lence alanlar , lunapark, fuar, su oyunlar  park  
ve 20 m yi geçmeyen sergi ve sat  ünitelerini içeren yap  ve tesislerdir. 
K smi Yap la ma: (De i ik f kra: 30/03/1994 - 21890 R.G.) a) Belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde 
ve d nda; 11 TEMMUZ 1992 tarihinden önce belirli bir kullan m amac na dayal  olarak onaylanm  
1/1000 ölçekli mevzii imar planlar n n, k y  kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik 
kesim içerisindeki imar adalar nda; üzerinde yap ld  tarihte yürürlükte bulunan plan ve mevzuata 
uygun olarak tamamlanm  yap lar ile ruhsat al narak en az subasman seviyesinde in aat  tamamlanm  
yap lar n bulundu u parsellerin say s n n veya kullan lan toplam taban alan n n imar adas ndaki toplam 
parsel say s n n veya toplam taban alan n n yüzde ellisinden fazla olmas  durumudur. 
Üzerinde birden fazla yap  yap lmas  mümkün olan parseller, en az subasman seviyesinde in aat  
tamamlanm  olmak kayd  ile taban alan  veya yap  say s  itibariyle bu kapsamda de erlendirilir. 
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b) Kentsel ve k rsal yerle melerde; meskun ve geli me alanlar n  kapsamak yerle menin mevcut ve 
projeksiyon nüfusuna dayal  gerekli tüm kullan m ve fonksiyonlar  içermek üzere haz rlanm  ve 11 
TEMMUZ 1992 tarihinden önce onaylanm  uygulama imar planlar n n k y  kenar çizgisinden itibaren 
karar yönünde 100 metrelik band  içerisinde kalan kesiminde yer alan imar adalar n n say s n n yüzde 
ellisinden fazlas nda, (a) bendindeki tan ma uygun yap la ma durumudur. Aksi halde (a) bendi 
hükümleri geçerlidir. 
c) Turizm ve alan merkezlerinde; Turizm Bakanl nca 11 TEMMUZ 1992 tarihinden önce onaylanm  
turizm amaçl  uygulama imar planlar n n, k y  kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik 
band  içerisinde kalan kesimlerdeki imar adalar n n yüzde ellisinden fazlas nda (a) bendindeki tan ma 
uygun yap la ma olmas  durumudur. Aksi halde (a) bendi hükümleri geçersizdir. 
d) Turizm alan ve merkezlerinde, turizm d  kullan mlara yönelik olarak haz rlanm  ve 11 TEMMUZ 
1992 tarihinden önce onaylanm  uygulama imar planlar n n ilgi ve kapsam na göre (a) veya (b) 
bentlerindeki tan mlara uygun yap la m  olmas  durumundur. 
Ta t Yolu : (De i ik f kra: 13/10/1992 - 21374 ) Motorlu ta t trafi ine aç k olan yollard r. 
Rekreaktif Alanlar : (De i ik f kra: 13/10/1992 - 21374) Halk n e lence ve dinlenme gereksinimlerini 
kar lamaya dönük, aç k olarak düzenlenen oturma ve yemek yerleri, yemek pi irme yerleri, çe meler, 
oyun ve aç k spor alanlar , aç k gösteri alanlar  ve ye il bitki örtüsü bulunan alanlad r. 
Emsal, n aat Alan  Kat Say s : (De i ik f kra: 13/10/1992 - 21374) Yap  in aat alan n n imar parseli 
alan na oran d r. 
Liman: (Ek f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Gemilerin yolcu indirip- bindirme, yükleme-Bo altma, 
ba lama ve beklemelerine elveri li yeterli su derinli ine sahip, teknik ve sosyal altyap  tesisleri, 
yönetim, destek, bak m- onar m ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgar ve deniz 
tesirlerinden korunmu  k y  yap lard r. 
Tersane: (Ek f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Yük ve yolcu (ticari veya turistik amaçl ) gemileri ile 
teknelerin (ah ap, polyester, fiberglas, çelik) in a, tadil, bak m ve onar m  için dalgak ranla durgun su 
temin edilmi , yüzer havuzlu, teknik ve sosyal altyap s , yönetim, bak m, onar m ve depolama 
birimleri de bulunan k y  yap lard r. 
Yat liman : (Ek f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Yatlara güvenil bir ba lama, her yata do rudan 
yürüyerek ç k lmas na olanak sa layan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal 
altyap , yönetim, destek, bak m ve onar m hizmetleri sunan, rüzgar ve deniz tesislerinden korunmu  
Ba bakanl k Denizcilik Müste arl ndan "i letme belgesi" alm , turizm belgeli k y  yap lard r. 
Bal kç  bar na : (Ek f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Bal kç  teknelerine hizmet veren amac  ile 
dalgak ranla korunmu , yöre bal kç lar n n ihtiyac na yetebilecek kadar havuz ve geri sahaya sahip, 
ba lama r ht mlar  ile suyu, elektri i, a  kurutma sahas , çekek yeri, deniz ürünlerini geçici depolama 
ve sat  üniteleri bulunan k y  yap lard r. 
Yat çekek yeri: (Ek f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Yatlara; k lama, güvenli bir ekilde karaya çekme, 
denize indirme, karada muhafaza, bak m-onar m (tersane ve büyük onar m tesisleri hariç) teknik 
altyap  ve yönetim hizmetleri sunan k y  yap lard r. 
Çekek yeri: (Ek f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Bal kç  tekneleri, küçük tonajl  tekneler veya yatlar n 
bak m ve onar mlar n n yap lmas  için karaya al nmalar na imkan sa layacak donan ma ve bak m ve 
onar m çal malar na yetecek kadar kumsal veya s k t r lm  toprak zemin veya kat  s cak asfalt veya 
betonlanm  meyilli alana sahip olan k y  düzenlemeleridir. 
Yönetim birimleri: (Ek f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) K y da yap lmas  zorunlu olan ve üst yap  
gerektiren yap lar n ihtiyac  olan idare binas  ile personele hizmet veren yemekhane, WC, du  
birimleridir. 
Destek birimleri: (Ek f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Telekomünikasyon merkezi, meteoroloji servisi, 
sa l k ünitesi, kiralama ve gümrük hizmeti sunan birimler, helikopter pisti, yeme-içme ve sat  
üniteleridir. 
Bak m - onar m birimleri: (Ek f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Hangar, atölyeler, çekek alan  ve 
drenajl  alt y kama mahallidir. 
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Teknik ve sosyal altyap : (Ek f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) K y da yap lmas  zorunlu olan yap  ve 
tesislere hizmet veren ve k y n n kamu yarar na kullan lmas n  sa layan, dalgak ran, kontrol kulesi, 
trafo, su deposu, çekek rampas , biyolojik ve kimyasal ar tma sistemi, pis su sintine bo altma 
istasyonu, elektrik, su PTT, Fax, TV teçhizat , ya  ve çöp toplama konteynerleri, yang n ebekesi, lift 
sistemi, saniter üniteleri, otopark, yaya yollar , meydan, ye il alan, çocuk bahçesi ve parkt r 
Genel Esaslar 
Madde 5 - K y lar ve doldurma ve kurutma yoluyla kazan lan araziler Devletin hüküm ve tasarrufu 
alt ndad r. K y lar, herkesin e it ve serbest olarak yararlanmas na aç kt r. 
K y  ve sahil eritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yarar  gözetilir. 
K y , herkesin e itlik ve serbestlikle yararlanmas na aç k olup, buralarda hiçbir yap  yap lamaz; duvar, 
çit, parmakl k, tel örgü, hendek, kaz k ve benzeri engeller olu turulamaz. 
(De i ik f kra: 13/10/1992 - 21374 ) K y lardan kum, çak l vesaire al namaz veya çekilemez. K y larda 
k y y  de i tirecek boyutta ve k y n n do al yap s n  bozacak nitelikte kaz  yap lamaz. Valilikçe uygun 
görülmesi ve yaz l  izin verilmesi halinde Valilik denetiminde k y n n do al yap s n  de i tirmeyecek 
boyut ve nitelikte yap lacak kaz  i lemi izin artlar na ba l d r. zin artlar na ayk r  i lem yap lmas  
halinde verilen izin iptal edilir ve Yönetmeli in 21 inci maddesine göre cezai i lem yap l r. 
K y lara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan at k ve at klar dökülemez. Ayr ca Su 
Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i hükümleri de geçerlidir. 
1380 say l  Su Ürünleri Kanunu, 2872 say l  Çevre Kanunu ve ayn  Kanun gere ince ç kart lan 
yönetmelik hükümleri sakl d r. 
K y da ve sahil eridinde planlama ve uygulama yap labilmesi için onayl  k y  kenar çizgisinin 
bulunmas  zorunludur. 
 
K NC  BÖLÜM : Komisyonun Te ekkülü, Çal ma Usul ve Esaslar , K y  Kenar Çizgisinin 

Tespiti ve Onay  
K y  Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunun Te ekkülü 
Madde 6 - K y  kenar çizgisi tespit komisyonu valiliklerce, kamu görevlilerinden en az be  ki iden 
olu turulur. Komisyon a a da belirlenen meslek gruplar ndan her birinden en az bir ki inin bulunmas  
zorunludur. 
a) (De i ik bent: 13/10/1992 - 21374) Jeoloji mühendisi ve / veya Jeolog, ve/veya Jeomorfolog 
b) Harita ve kadastro mühendisi 
c) Ziraat mühendisi 
d) Mimar ve/veya ehir planc s  
e) n aat mühendisi 
Bu üyeler aras ndan belirleyece i bir üye komisyon ba kanl n  yürütür. 
K y  Kenar Çizgisinin Tespiti ve Onay  
Madde 7 - (De i ik madde: 30/03/1994 - 21890 R.G.) 
Onayl  K y  kenar çizgisi bulunmayan alanlardaki tespit i lemlerinin valiliklerce bir program dahilinde 
ve en k sa sürede gerçekle tirilmesi esast r. Valiliklerce y ll k tespit programlar  haz rlan r. 
Tespit i lemlerinin kanun, yönetmelik ve programlara uygun olarak yürütülmesi ve tamamlanmas  için 
her türlü önlem al n r. Ancak ilgililerin tespit talebi halinde, y ll k programda olup olmad na 
bak lmaks z n k y  kenar çizgisi tespiti bu Yönetmelik esaslar na göre öncelikle yap l r. 
K y  kenar çizgisi tespitleri, muhtemel k y  kenar çizgisinden itibaren karar yönünde en az 200 
metrelik alan  içeren hali haz r haritalar üzerinde pafta bütününde geçirilir. 
a- Valiliklerce y ll k programlar na uygun olarak yap lacak k y  kenar çizgisi tespitleri, 1/1000 ölçekli 
onayl  hali haz r harita üzerine, yoksa 1/1500 ölçekli onayl  halihaz r harita üzerine, bununda 
bulunmamas  halinde 1/1000 veya 1/5000 ölçekli standart topo rafik harita üzerine yap l r. 
b- lgililerince k y  kenar çizgisi tespit talebi halinde, k y  kenar çizgisinin 1/1000 ölçekli onayl  
halihaz r harita üzerine geçirilmesi zorunludur. 
1- Daha evvel 1/2000 veya 1/5000 ölçekli halihaz r, foto rametrik kadastral veya eritvari harita 
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üzerine geçirilerek onaylanm  k y  kenar çizgisi varsa; ilgililerince, onaylat l r ve k y  kenar çizgisi 
1/1000 ölçekli onayl  halihaz r harita üzerine aktar larak bu Yönetmeli in 9 uncu maddesi hükümlerine 
göre onaylan r. 
2- Onayl  k y  kenar çizgisi bulunmayan, 1/1000 ölçekli halihaz r haritas  bulunan yerlerde k y  kenar 
çizgisi, muhtemel k y  kenar çizgisinden itibaren kara yönünde en az 200 metrelik alan  içeren k sm n 
1/1000 ölçekli halihaz r haritas  ilgilisince tamamlatt r larak onaylat ld ktan sonra geçirilir. 
3- Onayl  k y  kenar çizgisi ve 1/1000 ölçekli onayl  halihaz r haritas  bulunmayan yerlerde, k y  kenar 
çizgisi muhtemel k y  kenar çizgisinden itibaren kara yönünde en az 200 metrelik, alan  içeren 1/1000 
ölçekli halihaz r harita ilgilisince yapt r larak onayland ktan sonra geçirilir. 
4- Daha önce 1/1000 ölçekli onayl  halihaz r harita paftalar  üzerinde k y  kenar çizgisi olmayan 
k s mlar n haritas  yapt r larak onaylat l r. K y  kenar çizgisi pafta bütününe tamamlanarak geçirilir. 
5- Daha evvel 1/1000 ölçekli veya daha büyük ölçekli kadastro paftalar  üzerine çizilerek onanm  k y  
kenar çizgilerinin 1/1000 ölçekli halihaz r harita üzerine aktar lmas  istenirse; k y  kenar çizgisi, 
muhtemel k y  kenar çizgisinden itibaren kara yönünde en az 200 metrelik alan  içeren 1/1000 ölçekli 
halihaz r harita ilgisince yapt r larak onaylat ld ktan sonra bu harita üzerine aktar l r ve ar ivlenmek 
üzere Bakanl a gönderilir. Aktarma i leminde hata tespiti halinde düzeltilmek üzere valili e iade 
edilir. 
Tespit talepleri, haritaya ili kin ko ullar  tamamlanarak valili e tesliminden sonra valili ince 3 ay 
içinde sonuçland r l r. 
K y  kenar çizgisi tespiti, talep üzerine yap lm  ise, Bakanl a gönderilen ozalit paftalar üzerine talep 
konusu ta nmaz veya ta nmazlar n mülkiyet s n rlar  da i lenir. 
 
K y  Kenar Çizgisinin Arazi Tespiti ve Haritalara Geçirilmesi 
Madde 8 - Kanunun ve bu Yönetmeli in 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre k y  kenar 
çizgisi arazide tespit edilir. Bu Yönetmeli in 7 nci maddesinde belirtilen onayl  halihaz r 
haritalar üzerine i lenir. 
Arazide teknik yönetmelik esaslar na göre tespit edilen noktalar n getirdi i k y  kenar çizgisi, 
usulüne uygun olarak harita üzerine geçirilir. Bu ekilde düzenlenen k y  kenar çizgisi geçirilmi  
halihaz r haritalar ve bunlar n dayana  belgeler komisyon taraf ndan imzalan r. 
Arazide tespit edilen ve harita üzerine geçirilen k y  kenar çizgisinin hangi esas ve verilere göre 
geçti ini aç klayan bir tutanak düzenlenir ve komisyon taraf ndan imzalan r. 
K y  Kenar Çizgisinin Onay  
Madde 9 - Orijinal pafta, bu paftadan ço alt lm  bir tak m ozalit pafta, mahallinde tutulan 
tutanak ve ölçü i lemleri ile ilgili belgeler valili e sunulur. Valilik uygun görü ü ile birlikte bu 
belgeleri ve konu ile ilgili di er belgeleri Bakanl a gönderir. 
Uygun görülen k y  kenar çizgileri Bakanl kça onaylanarak yürürlü e girer. Onayl  orijinal 
pafta valili e gönderilir. Bakanl kça uygun görülmeyen k y  kenar çizgisi paftalar  gerekli 
düzeltmeler veya yeniden tespit yap lmak üzere valili e iade edilir. 
Paftalar n Ço alt lmas  ve Da t m  
Madde 10 - Bakanl kça valili e gönderilen onayl  orijinal k y  kenar çizgisi paftalar , valilikçe 
ço alt larak tapu sicil müdürlü üne, yerel maliye te kilat na ve tespit belediye hudutlar  içinde ise, 
ilgili belediyesine gönderilir. Onayl  orijinal k y  kenar çizgisi paftalar  valilikçe muhafaza edilir. 
Tespit sonucunda k y da kalan özel mülkiyete konu arazilerle ilgili tapu iptal i lemleri ilgili 
defterdarl kça yürütülür. 
K y  Kenar Çizgilerinin Aleniyeti 
Madde 11 - K y  kenar çizgisi paftalar  alenidir. Belediye veya valilikler k y  kenar çizgisi paftalar n n 
tamam n  veya bir k sm n n kopyalar n  tespit edilecek ücret kar l nda isteyenlere verir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: K y da ve Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazan lan Arazilerde Planlama 
ve Yap lanma 
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K y da Planlama 
Madde 12 - K y larda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  yap l p onaylanmadan uygulama ve 
yap lanmaya geçilemez. K y da, gerekti inde ilgili kurulu lar n görü leri de al narak sadece Kanunun 
6 nc  maddesi ve bu Yönetmeli in 13 üncü maddesindeki yap  ve tesislerin in as  amac yla, imar plan  
yap labilir. 
2634 say l  Turizmi Te vik Kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerindeki turizme 
dönük kullan mlar ile ayn  alanlarda yer alan sahil eritlerindeki günübirlik turizm alanlar n n veya 
sahil eridi d ndaki konaklama tesislerinin tamamlay c s  veya devam  niteli inde olan ve bu 
Yönetmeli in 13 üncü maddesinin (a) bendinde say lan yap  ve tesislere ait uygulama imar planlar , 
ayn  Kanunun 7 nci maddesi uyar nca Turizm Bakanl nca onaylanarak yürürlü e girer. 
(De i ik f kra: 13/10/1992 - 21374 ) kinci f kra kapsam  d nda kalan uygulama imar planlar : 3194 
say l  mar Kanunu uyar nca, Bakanl k, valilik veya belediyesince onaylanarak yürürlü e girer. 
K y da Yap  
Madde 13 - K y da onayl  uygulama imar planlar na göre ve çevre kirlili inin önlenmesine ili kin tüm 
önlemler al nmak ko ulu ile a a daki yap  ve tesisler yap labilir. 
a) K y n n kamu yarar na kullan m na ve k y y  korumak amac na yönelik altyap  ve tesisler: skele, 
liman, bar nak, yana ma yeri, r ht m, dalgak ran, köprü, menfez, istinat duvar , fener, çekek yeri, 
kay khane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonlar . 
b) (De i ik bent: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Faaliyetlerinin özelli i gere i k y dan ba ka bir yerde 
yap lmalar  mümkün olmayan yap  ve tesisler: Tersane, gemi söküm yeri, su ürünleri üretim ve 
yeti tirme tesisleri, yat liman , bal kç  bar na  ve yat çekek yeri. 
c) (De i ik bent: 30/03/1994 - 21890 R.G.) K y larda ayr c  uygulama imar plan  yap lmadan sabit 
olmayan du , gölgelik, soyunma kabini aralar nda en az 150 metre mesafe olmak kayd  ile 6 m 
'yi geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan fosseptik yap m n  gerektirmeyen seyyar tuvalet ve ah ap 
iskeleler yap labilir. 
(Ek f kra: 13/10/1992 - 21374) (a) ve (b) bentlerinde say lan yap  ve tesis alanlar nda, bu kullan mlar n 
tamamlay c s  niteli inde ve yap lmas  zorunlu alt ve üst yap  tesisleri yap labilir. Günübirlik turizm 
yap  ve tesisleri yap lamaz. 
(Ek f kra: 13/03/1994 - 21890 R.G.) Sahil eridinin ikinci bölümünde ve sahil eridi gerisinde kalan 
özel kullan mlara ait ar tma tesisleri k y da yap lamaz. Bu alanlarda sadece kamu yararl  ar tma 
tesisleri yer alabilir. 
K y larda yap lan yap  ve tesisler, yap m amaçlar  d nda kullan lamazlar. 
Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma 
Madde 14 - (De i ik madde: 30/03/1994 - 21890 R.G. ) 
Denizlerde, içme ve kullanma suyu kayna  olmamak kayd  ile tabii ve suni göllerde ve akarsularda; 
sadece kamu yarar n n gerektirdi i hallerde, daha uygun alternatifler bulunmamas  veya k y  alan n n 
yetersizli i nedeniyle ve uygulama imar plan  karar  ile bu Yönetmeli in 13 üncü maddesinde 
belirtilen yap  ve tesislerle, Kanunun 7 inci maddesi gere i yap labilecek kara, deniz, hava ula m na 
yönelik altyap  tesisleri, ye il alan düzenlemeleri kapsam nda park, çocuk bahçesi, aç k spor alanlar  
ile aç k alan a rl kl  olmak üzere ve emsali ayn  amaçla ayr lan alan n %3 ünü yüksekli i 5.50 metreyi 
a mayan tak l p sökülebilir elemanlarla in a edilen: lokanta, gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve 
idare binalar n  içeren fuar, piknik, e lence alanlar  düzenlemek amac yla doldurma ve kurutma i lemi 
yap larak arazi kazan labilir. 
Planlar n haz rlanmas , incelenmesi ve doldurma ve kurutma i leminin gerçekle tirilmesi 
a amalar nda, ekolojik dengenin korunmas , deniz, suni ve tabii göl ve akarsularla bunlar n 
çevrelerinin ve bu çevredeki canl  hayat n olumsuz etkilenmemesi esast r. 
Doldurma ve Kurutma i leminin yap labilmesi için: 
a - Doldurma ve kurutma i lemi yapacak olan ilgili idarece doldurma ve kurutma i lemine ili kin talep 
valili e iletilir. 
b - Valilik, doldurma ve kurutma yap lmas nda sak nca olup olmad na dair gerekçeli görü ünü, 
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teklifle birlikte Bakanl a iletir. 
c - Bakanl k, konusuna ve bölgenin özelli ine göre ilgili kurulu lar n görü ünü alarak teklifi inceler. 
d - Teklifin Bakanl kça uygun bulunmas  halinde, doldurma ve kurutma alan n  ve bu alandaki 
uygulamay  içeren uygulama imar plan , talep sahibi idarece yap l r veya yapt r l r. 
e - Doldurma ve kurutma suretiyle kazan lacak arazi, 2634 say l  Turizm Te vik Kanununa göre 
belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerinden ve bu Yönetmeli in 12 nci maddesinin ikinci 
f kras nda say lan kullan mlara, yap  ve tesislere ait ise, uyguluma imar planlar  ayn  Kanunun 7 nci 
maddesi uyar nca Turizm Bakanl 'nca onaylan r. 
Turizm bölge, alan ve merkezlerinde turizm d  kullan mlar  içeren uygulama imar planlar  ile 
doldurma ve kurutma yoluyla arazi kazan lan di er alanlardaki uygulama imar planlar  3194 say l  
mar Kanunu hükümleri uyar nca yap l r veya yapt r l r. Bakanl kça onaylanarak yürürlü e girer. 

f - Doldurma ve kurutma i lemleri onayl  imar planlar na uygun olarak yap l r. 
K y da, Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazan lan Arazilerde n aat Ruhsat  
Madde 15 - K y da, doldurma ve kurutma yoluyla kazan lan araziler üzerinde yap lacak olan ve bu 
Yönetmeli in 13 üncü maddesi ile 14 üncü maddesinin (e) bendinde say lan yap  ve tesislere yap  
ruhsat  verilebilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanl 'nca gerekli iznin al nmas  zorunludur. 
(De i ik f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Maliye Bakanl 'nca bu iznin verilebilmesi için yat r mc  
ki i veya kurulu ça yat r ma ili kin, Onayl  uygulama imar plan n n, Dolgu veya kurutman n plân ve 
projesine uygun olarak gerçekle ti ine ili kin plân ve projeyi onaylayan ilgili idare yaz s n n, Turizm 
alan ve merkezlerinde yer alan yap lar için Turizm Bakanl 'ndan al nacak yat r m belgesinin, bu 
Bakanl a verilmesi artt r. 
n aat ruhsat  verilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanl 'nca kiralama, irtifak hakk  tesisi veya tahsis 

i leminin yap lm  olmas  artt r. Bu belgeler tapu yerine geçecek belgeler olarak kabul edilir. n aat 
ruhsat  i lemleri 3194 say l  mar Kanununun ilgili hükümlerine göre yürütülür. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sahil eridi, Sahil eridinde Planlama ve Yap lanma 
Sahil eridinin Belirlenmesi 
Madde 16 - (De i ik madde: 13/10/1992 - 21374 R.G.) Sahil eridinin belirlenmesinde a a daki 
esaslara uyulur. 
a - (De i ik bent: 30/03/1994 - 21890 R.G.) Uygulama imar plan  ilk defa yap lacak alanlarda, köy 
yerle ik alanlar nda ve iskan d  alanlarda sahil eridi, k y  kenar çizgisinden itibaren kara 
yönünde yatay olarak en az 100 metre geni li inde olmak üzere belirlenir. Bu alanlar 
kapsam nda daha evvel mevzii imar plan  onaylanm  alanlar n kalmas  durumunda, mevzii 
imar plan n n k smen veya tamamen yap la ma bulunmayan imar adalar nda da sahil eridi en 
az 100 metre olarak belirlenir. 
b - (De i ik bent: 30/03/1994 - 21890 R.G.) 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanm  uygulama 
imar plan  bulunan kentsel ve k rsal yerle melerde, turizm merkez ve alanlar ndaki turizm amaçl  
alanlar ile turizm merkez ve alanlar ndaki kentsel ve k rsal yerle melerde k smen veya tamamen 
yap la ma varsa, onayl  imar plan ndaki sahil eridi geçerlidir. Aksi halde sahil eridi (c) bendi 
uyar nca belirlenir. 
c - (De i ik bent: 30/03/1994 - 21890 R.G.) 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanm  mevzii imar 
plan  ve turizm merkez ve alanlar ndaki turizm d  kullan mlara yönelik mevzii imar plan  bulunan 
alanlarda; planlara belirlenen sahil eridinin ba lang c ndan itibaren ilk s rada yer alan imar adalar n n 
k smen veya tamamen yap la m  olmas  durumunda, gerisindeki imar adalar nda k smen veya 
tamamen yap la ma olup olmad na bak lmaks z n onayl  plandaki sahil eridine uyulur. lk s rada yer 
alan imar adalar nda k smen veya tamamen yap la ma olmamas  durumunda geriye do ru ve di er 
imar adalar n n durumu de erlendirilerek k smen veya tamamen yap la ma bulunanlar n k y  
yönündeki cephe hatt  esas al narak sahil eridi belirlenir. 
11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanm  uygulama imar planlar n n yap la ma bulunmayan 
alanlar  ile ilgili gerekli revizyonlar en çok 1 y l içinde Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre yap l r. 
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Bo  ve k smi yap la ma bulunmayan alanlarda bu i lemler yap lmadan yap  ruhsat  verilemez. 
Sahil eridinde k y ya geçi i engelleyecek ekilde; duvar, çit, parmakl k, tel örgü, hendek, kaz k ve 
benzeri engeller olu turulamaz. Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi çevreyi bozucu etkisi olan at k ve at klar 
dökülemez, kaz  yap lamaz. 
Sahil eridinde 11 Temmuz 1992 tarihinden önce, yürürlükteki plan ve/veya mevzuata uygun olarak 
yap lm  veya in aat ruhsat  al narak en az subasman seviyesine kadar in aat  tamamlanm  yap lardaki 
müktesep haklar  sakl d r. Bu hüküm, üzerine birden fazla yap  yap lmak üzere ruhsat al nm  
parsellerdeki en az subasman seviyesindeki yap lar için de geçerlidir. 
Sahil eridinin birinci bölümünde yeni ta t yollar  aç lamaz. Ancak 11 Temmuz 1992 tarihinden önce 
mevzuat hükümlerine uygun olarak onaylanm  planlara göre yap m na ba lanm  veya kullan lmakta 
olan Devlet Karayollar  ile yap m  gerçekle tirilmi  imar yollar ndaki müktesep haklar sakl d r. 
n aat na ba lanm  imar yollar  ise mümkün olan en k sa mesafede iç yollarla ba lant  sa lanmak 

üzere imar plan  revizyonu yap l r. Sahil eridi birinci bölümünde ancak iç yollarla dolgu alanlar ndaki 
yap lm  veya yap lacak yollar  ba layan k sa geçi ler için imar yollar  planlanabilir. 
Sahil eridinde Planlama 
Madde 17 - (De i ik madde: 13/10/1992 - 21374) 
Sahil eridinde uygulama imar plan  yap l p onaylanmadan uygulamaya geçilemez. Tamamen veya 
k smen yap la mam  sahil eritlerinde yap lacak planlar; Kanunun 5 inci maddesindeki esaslar dikkate 
al narak a a daki ekilde düzenlenir. 
Sahil eritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planlar , tümüyle aç k alan olarak toplumun 
kullan m na tahsis edilecek ekilde düzenlenir. Bu alanlarda sadece, yaya yollar , gezinti ve dinlenme 
alanlar , seyir teras ve alanlar  ile bu Yönetmeli in 4 üncü maddesinde tan mlanan rekreaktif amaçl  
kullan mlar ile bu Yönetmeli in 13 üncü maddesinde belirlenen yap  ve tesisler yer alabilir. Bu alan 
içinde toplumun yararlanmas na aç k yap lar da dahil olmak üzere ba ka hiçbir yap  ve tesis 
yap lamaz. 
Sahil eridinin ikinci bölümünde yap lacak planlar, bu Yönetmeli in 13 ve 14 üncü maddesinde 
say lan yap  ve tesisler ile toplumun yararlanmas na aç k olmak art  ile konaklama hariç bu 
Yönetmelikte tan mlanan günübirlik turizm yap  ve tesislerini kapsayacak ekilde düzenlenir. 
Sahil eridinin ikinci bölümünde yap lacak günübirlik turizm yap  ve tesisleri için emsal 0.20'yi, bir (1) 
kat, H=4.50 metreye, asma katl  yap lmas  halinde H=5.50 metreyi geçmemek üzere plan kararlar  
getirilebilir. 
2634 say l  Turizm Te vik Kanunu'na göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerinden sahil 
eridini kapsayanlarda uygulama imar planlar , ayn  Kanunun 7 nci maddesi uyar nca düzenlenip 

onaylanarak yürürlü e girer. 
Yukar daki f kra kapsam  d nda kalan uygulama imar planlar , 3194 say l  mar Kanununun ilgili 
maddeleri uyar nca Bakanl k, valilik veya belediyesince onaylanarak yürürlü e girer. 
Sahil eridinde Yap lanma 
Madde 18 - (De i ik madde: 13/10/1992 - 21374 R.G.) 
Bu Yönetmeli in 16 nc  maddesine göre belirlenen sahil eritlerinde uygulama imar plan  olmaks z n 
hiçbir yap  ve tesis yap lamaz. 
(Ek f kra: 27/07/1996 - 22709 R.G) Bu Yönetmeli in 17 nci maddesinde say lan nedenlerle, sahil 
eridinde, 13 üncü maddede say lan ve üst yap  gerektiren yap  ve tesisler yap labilir. 

(Ek f kra: 30/03/1994 - 21890 R.G.) Sahil eridinin ikinci bölümünde veya sahil eridi gerisinde kalan 
alanlarda yer alan özel yap  ve tesislere ait ar tma tesisleri sahil eridinin birinci bölümünde yer 
alamaz. Bu tür ar tma tesisleri ait olduklar  tesislerin mülkiyetinde ve kamuya terk edilmesi gerekli 
olmayan alanlarda in a edilebilir. 
(De i ik f kra: 30/03/1994 - 21890 R.G.) Sahil eridinin ikinci bölümünde sadece onayl  uygulama 
imar plan nda belirlenmi  toplumun yararlanmas na aç k günübirlik turizm tesisleri, bu Yönetmeli in 
13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen yap  ve tesisler ile k y  ve deniz güvenli ini sa lamak amac yla 
lojman, konaklama ve benzeri tesisler içermemek üzere in a edilecek karakol ve bu gibi güvenlik 
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yap lar  yer alabilir. 
Onayl  uygulama imar plan  bulunan sahil eritlerinde; k y ya geçi i engelleyecek ekilde olu turulmu  
duvar, çit, parmakl k, tel örgü, hendek, kaz k ve benzeri engellerin derhal kald r lmas  ilgili valilik ve 
belediyelerce sa lan r. 
Sahil eridinde in aat ruhsat  verilebilmesi için, onayl  uygulama imar plan  hükümlerine uygun olarak 
3194 say l  imar kanunu ve yönetmeliklerine göre i lem yap larak imar parsellerinin olu turulmas  ve 
kamuya aç k alanlar n, kamu eline geçmesi artt r. 
n aat ruhsat  ve yap  kullanma izni ile ilgili i lemler, 3194 say l  mar Kanunu hükümlerine göre 

yürütülür. Sahil eridinde in aata ba lanabilmesi için, yap lacak yap lar n toplumun yararlanmas na 
ayr lm  yap  oldu unun tapu kütü ünün beyanlar hanesine i lenmesi zorunludur. 
 
BE NC  BÖLÜM : Kontrol, mar Mevzuat na Ayk r  Yap  ve Ceza 
Kontrol 
Madde 19 - K y larda, doldurma ve kurutma yoluyla kazan lan alanlarda ve sahil eritlerindeki 
uygulamalar ve bunlar n kontrolü, belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde belediyeler, bu alanlar 
d nda valiliklerce yürütülür. 
lgili Bakanl klar n tefti  ve kontrol yetkileri sakl d r. Yap lan i lemlerden Bakanl a bilgi verilir. 

Kanun kapsam nda kalan alanlar belediye veya valiliklerce imar mevzuat na ayk r  yap lanmalar n 
önlenmesi amac yla sürekli denetim alt nda tutulur. Bu amaçla gerekli tüm önlemler valilik ve 
belediyelerce al n r. 
mar Mevzuat na Ayk r  Yap  

Madde 20 - K y larda, Doldurma ve kurutma yoluyla kazan lan alanlarda ve sahil eritlerinde Kanun, 
plan ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmadan, ruhsats z, ruhsat ve eklerine ayk r  yap  yap lmas  
halinde, 3194 say l  mar Kanununun 32 nci maddesi hükümleri uyar nca, ayn  Kanunda belirlenen 
yasal süreler içinde gerekli i lem yap l r. 
Ceza 
Madde 21 - Kanunun 15 inci maddesindeki aç k ve ayr nt l  olarak belirtildi i gibi; 
a - Kanunla getirilmi  olan para cezalar , belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde belediye ba kanlar , 
belediye ve mücavir alan s n rlar  d nda valiler taraf ndan veriler. 
b - K y da ve doldurma ve kurutla yoluyla kazan lan alanlarda ve sahil eritlerinde, 
Bu Yönetmeli in 20 nci maddesi kapsam nda kalan yap lar n sahiplerine ve müteahhidine ayr  ayr  
para cezas  verilir. Para cezas , 3194 say l  mar Kanununun 42 nci maddesinde ayn  durum için 
belirlenen cezan n 2 misli olarak tahakkuk ve tahsil edilir. 
Bu Yönetmeli in 20 nci maddesi kapsam nda i lem gören ve in aat ruhsat na ba lanmas  mümkün 
olmayan yap lar n, sahiplerine süresi içinde y k lmas  halinde mal sahibi ad na tahakkuk eden para 
cezas  tahsil edilmez. 
Ruhsat ve eklerine ayk r  olan k s mlar  y k larak ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesi gereken 
yap larla ilgili y k m i lemlerinin süresi içinde sahiplerince yerine getirilmesi halinde mal sahibi ad na 
tahakkuk eden para cezas  tahsil edilmez. Fenni mesuller hakk nda 3194 say l  mar Kanununun 42 nci 
maddesi uyar nca ceza uygulamas  yap l r. 
c - K y da ve uygulama imar plan  bulunan sahil eritlerinde; 
Duvar, çit, parmakl k, tel örgü, hendek, kaz k ve benzeri engelleri olu turanlara izinsiz veya izin 
artlar na ayk r  olarak kum, çak l vesaire alan veya çekenlere 5 milyon TL. 

Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan art k ve at klar  dökenlere 10 
milyon TL. 
K y y  de i tirecek boyutta kaz  yapan, kum, çak l alan veya çekenlere 50 milyon TL. para cezas  
verilir. 
Para cezalar nda 07/12/1988 tarihinde kabul edilen 3506 ve 06/12/1989 tarihinde kabul edilen 3591 
say l  Kanun hükümleri geçerlidir. 
d - (b) ve (c) bentlerinde belirtilen para cezalar na kar  cezan n tebli  tarihinden itibaren 7 gün içinde 
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idare mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. Ancak itiraz verilen cezan n uygulanmas n  durdurmaz. 
e - Kanunda ve bu Yönetmelikte öngörülen i  ve i lemleri süresinde yapmayan veya geciktirenler veya 
Kanunu yanl  uygulayan mahalli yönetici ve di er kamu görevlileri hakk nda ayr ca kanuni takibat 
yap l r. 
f - Para cezalar n n ödenmemesi halinde 6183 say l  Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda 
Kanun hükümleri uygulan r. 
Madde 22 - Valilikler bu Yönetmeli in uygulanmas n  Bay nd rl k ve skan Müdürlükleri kanal yla 
yürütür. 
Yürürlük 
Madde 23 - Bu Yönetmelik yay m  tarihinde yürürlü e girer. 
Yürütme 
Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bay nd rl k ve skan Bak n  yürütür. 
 
AKARSULARIMIZIN "NEH R" TANIMINA G REN KES MLER N  BEL RTEN L STE 
1. Meriç Nehri : Ana kolunun topraklar m za girdi i nokta ile E e Denizi aras ndaki kesimi, 
2. Sakarya Nehri : Sakarya Nehri ana kolunun, Gökçekaya Baraj  ile Karadeniz aras ndaki kesimi, 
3. Filyos Çay  : Devrek ve Yenice Çaylar  kav a  ile Karadeniz aras ndaki kesimi, 
4. K z l rmak Nehri : K z l rmak Nehri ana kolunun, Dicle Irma  ile birle ti i nokta ile Karadeniz 
aras ndaki kesimi, 
5. Ye il rmak Nehri : Ye il rmak-Kelkit Çay  kav a  ile Karadeniz aras ndaki kesimi, 
6. Çoruh Nehri : Çoruh Nehri ana kolunun Oltu Çay  ile Birle ti i nokta ile Türkiye-Sovyetler Birli i 
s n r  aras ndaki kesimi. 
7. Dicle Nehri : 
- a) Dicle Nehri ana kolunun Bismil ilçesi ile Türkiye-Suriye Irak s n r aras ndaki kesimi. 
- b) Batman kolunun Serkan (Hizan Deresi) kav a  ile Dicle Nehri ana kolu kav a  aras ndaki 
kesimi. 
- c) Botan kolunun büyükdere (Hizan Deresi kav a  ile Dicle Nehri ana kolu kav a  aras ndaki 
kesimi, 
8. F rat Nehri : 
- a) Ana kolunun Keban Baraj  ile Türkiye-Suriye s n ra aras ndaki kesimi, 
- b) Karas  kolunun Kemah lçesi merkezi ile Keban Baraj  Gölü aras ndaki kesimi, 
- c) Murat kolunun Mu 'un kuzeyindeki Kara su Deresi ile birle ti i nokta ile Kaban Baraj  Gölü 
aras ndaki kesimi, 
9. Asi Nehri : Antakya ehri ile Akdeniz aras ndaki kesim, 
10. Ceyhan Nehri : Ceyhan Nehri ana kolunun Aks  Çay  ile birle ti i nokta ile Akdeniz aras ndaki 
kesimi. 
11. Seyhan Nehri : Zamant  (Yenice) ve Göksu Irmaklar  Kav a  ile Akdeniz aras ndaki kesimi, 
12. Göksu Nehri : Mut civar nda, ayn  ad  ta yan iki kolun (Göksu Çaylar ) birle im noktas yla 
Akdeniz aras ndaki kesimi, 
13. Manavgat Çay  : Oymap nar Baraj  ile Akdeniz aras ndaki kesimi, 
14. Köprüçay : DS  köprüçay regülâtörü ile Akdeniz aras ndaki kesimi, 
15. Büyükmenderes : Büyükmenderes ana kolunun Çine Çay  ile birle ti i nokta ile E e Denizi 
aras ndaki kesimi, 
16. Simav Çay  : Simav Çay  ana kolunun Apolyont Gölü aya  ile birle ti i nokta ile Marmara denizi 
aras ndaki kesimi. 
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DANI TAY  -  YARGITAY  ÖRNEK KARARLARI 
DANI TAY ÖRNEK KARARLARI 
 
1-) Dan tay 6. Dairesinin 17.01.2000 gün, 1998/7510 E. 2000/88 K. say l  karar , 
Üzerinde yap  bulunan ta nmazlar n parselasyon i lemine tabi tutulmas  halinde bu parsellerin 
yol, meydan,otopark ve ye il alan gibi yerlere giren k s mlar  ile biti ti inde düzgün imar parseli 
te kil etmek için bahçelerinden gerekli miktar n düzenleme ortakl k pay  olarak al nabilece i hk. 
 
2-) Dan tay 6. Dairesinin 07.01.2000 gün, 1999/1445 E. 2000/91K. say l  karar , 
Üzerinde yap  bulunan ta nmazlar n parselasyon i lemine tabi tutulmas  halinde bu parsellerin 
yol, meydan, otopark ve ye il alan gibi yerlere giren k s mlar n n ve biti i inde düzgün imar 
parseli olu turmak için bahçesinden gerekli miktar düzenleme ortakl k pay  olarak 
al nabilece inden, dava konusu parselden belirtilen yerlere giren k s mlar n n bulunmamas  
nedeniyle düzenleme ortakl k pay  al nmamas  ve aynen korunmas  gerekti i hk. 
 
3-) Dan tay 6. Dairesinin 09.12.1999 gün, 1998/6273 E. 1999/6359 K. say l  karar , 
3194 say l  yasan n 18.maddesi ile 2981 say l  yasan n 10.maddesi uyar nca belediyelerin 
kapanan yollar nedeniyle kendi adlar na parseller olu turmas n n mümkün olmad , 
belediyenin kendi ad na ne ekilde parsel olu turdu u hususunun ara t r larak yeniden karar 
verilmesi gerekti i, öte yandan ta nmazlar n sat n n önlenmesi için tapu kay tlar na tedbir 
konulmas  isteminin adli yarg  yerince karara ba lanmas  gerekti i hk. 
 
4-) Dan tay 6. Dairesi 14.09.1999 gün, 1998/4017 E. 1999/3968 K. say l  karar , 
Büyük ehir Belediyelerinin parselasyon i lemi yapma konusunda yetkisinin bulunmad , yasa 
ile ilçe belediyesine verilmi  yetkinin belediye meclisi karar  ile büyük ehir belediyesine 
devredilemeyece i hk. 
 
5-) Dan tay 6. Dairesi 24.02.1999 gün, 1998/1233 E. 1999/1112 K. say l  karar , 
3194 say l  yasan n 18.maddesine göre yap lan parselasyon i leminde hisselerin 
ferdile tirilmesinin mümkün olmamas na kar n, 2981 say l  yasan n ek-1 madde ko ullar n n 
dava konusu olayda mevcut olmad  halde hisselerin ferdile tirilmesi amac yla 2981 say l  
yasan n ek-1 maddesinin uygulanmamas n n mevzuata ayk r  oldu u hk. 
 
6-) Dan tay 6. Dairesinin 17.11.1998 gün, 1998/2193 E. 1998/5507 K. say l  karar , 
3194 say l  yasan n 18.maddesi uyar nca tesis edilen parselasyon i lemlerinde mülkiyetin 
ferdile tirilmesinin mümkün olmad  yeni olu turulan imar parsellerinin payda lara yine 
mü terek mülkiyet eklinde tahsis edilmesi gerekti i hk. 
 
7-) Dan tay 6. Dairesinin 14.12.1998 gün, 1997/6821 E. 1998/6316K. say l  karar , 
Herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortakl k pay  al namayaca  hk. 
 
8-) Dan tay 6. Dairesinin 19.10.1992 gün, 1991/312 E. 1992/3774 K. say l  karar , 
Evvelce ifraz i lemine tabi tutulan ta nmaz n yeniden parselasyon i lemine konu olmas  halinde 
önceden al nan düzenleme ortakl k pay n n bu defa ancak % 35'e tamamlanabilece i nedeniyle 
mahkemece yeniden tamamlay c  düzenleme ortakl k pay n n parselin ifraz sonucu kalan k sm  
üzerinden hesaplanmas nda isabet görülmedi i hk. 
 
9-) Dan tay 6. Dairesinin 21.01.1998 gün, 1997/384 E. 1998/438 K. say l  karar , 
3194 say l  yasan n 18.maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri uyar nca kamuya ta nmaz 
kazand r lmas  amac yla parselasyon i lemi yap lamayaca  hk. 
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10-) Dan tay 6. Dairesinin 21.01.1998 gün, 1997/810 E. 1998/460 K. say l  karar , 
Davac n n pay n n, kadastral parselinin bulundu u yerde olu turulan imar parselinde 
de erlendirilmesi gerekirken herhangi bir hukuki ve teknik bir zorunluluk bulunmad  halde 
ba ka bir adada olu turulan parsellerden pay verilmesinin hukuka ayk r  oldu u hk. 
 
11-) Dan tay 6. Dairesinin 27.11.1997 gün, 1996 E. /5651, 1997/5364 K. say l  karar , 
3194 say l  yasan n 18.maddesi uyar nca yap lan perselasyonda bedele dönü türme 
yap lamayaca  
 
12-) Dan tay 6. Dairesinin 21.01.1997 gün, 1996/789 E. 1997/385 K. say l  karar , 
Parselasyon planlar n n haz rlanmas  ve parselasyon i lemlerinin yap lmas nda yetkili organ n 
belediye ve mücavir alan  içinde belediye encümenleri oldu u hk. 
 
13-) Dan tay 6. Dairesinin 19.02.1997 gün, 1996/2577 E. 1997/828 K. say l  karar , 
Etap etap yap lan imar plan  do rultusunda düzenleme s n rlar  belirlenerek parselasyon 
yap lmas nda hukuka ayk r l k bulunmad  gibi, alt  bölge halinde belirlenen düzenleme 
alanlar n n her birinden farkl  oranlarda düzenleme ortakl k pay  al nmas n n bu alanlar n 
niteli inin farkl  olmas ndan kaynakland  hk. 
 
14-) Dan tay 6. Dairesinin 18.12.1996 gün, 1996/532 E. 1996/5842 K. say l  karar , 
3194 say l  yasan n 18.maddesi uygulama yönetmeli inin 12.maddesi uyar nca tüm parsellerin 
kamu hizmet alan nda hisselendirilmesi gerekti inden, planda tamam  ilkokul, park, yol ve 
otopark olarak ayr lan ta nmazdan % 35 oran nda düzenleme ortakl k pay  dü üldükten sonra 
kalan k sm n n kamu hizmet alan nda b rak lmas nda mevzuata uyarl k bulunmad  
 
15-) Dan tay 6. Dairesinin 07.10.1994 gün, 1994/712 E. 1994/3393 K. say l  karar , 
3194 say l  yasan n 18.maddesi uyar nca yap lan parselasyonun s n rlar n n dayana  olan imar 
plan  s n rlar  ile mutlaka çak mas  zorunlu olmay p imar planlar n n parça parça imar 
düzenlemesine tabi tutulmas n n mümkün oldu u hk. 
 
16-) Dan tay 6. Dairesi 15.09.1994 gün, 1993/4620 E.1994/2899 K. say l  karar , 
18.madde uygulama yönetmeli inin 13.maddesine göre parselasyon masraf  tesbit edilirken, 
parselasyon masraf  ile de er art n n ayr  ayr  de erlendirilerek beyan edilen de ere göre 
oran n belirlenmesinin gerekti i hk. 
 
17-) Dan tay 6. Dairesinin 14.09.1994 gün, 1993/4629 E. 1994/2895 K. say l  karar , 
Düzenlemeye tabi tutulan davac ya ait parselin de içinde bulundu u alan n, E irdir gölü 
k y s nda bulundu u ve gölün mutlak koruma alan nda kald , su kirlili i kontrol 
yönetmeli inin 17.maddesinin b bendi gere ince mutlak koruma alanlar nda hiçbir yap  
yap lamayaca n n öngörüldü ü, böylece hiçbir ekilde yap  yap lmas  mümkün olmayan bir 
alan n parselasyon i lemiyle konut alan na aç lamayaca ndan düzenleme i leminin iptaline 
karar verilmesinin sonucu itibariyle yerinde oldu u hk 
 
18-) Dan tay 6. Dairesinin 28.04.1994 gün, 1994/335 E. 1994/1679 K. say l  karar , 
Belediyelerin sadece ba ka parsellerdeki hisselerini birle tirmek için 3194 say l  yasan n 
18.maddesi uyar nca parselasyon i lemi yapamayaca  hk. 
 
19-) Dan tay 6. Dairesinin 09.12.1993 gün, 1992/4612 E. 1993/5197 K. say l  karar , 
Evvelce yap lan düzenleme nedeniyle bedelsiz olarak yola terkedilen ta nmaz n bu bölümünün 
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sonradan yol fazlas  haline gelmesi üzerine eski sahibine bedelsiz geri verilemeyece i hk. 
 
20-) Dan tay 6. Dairesinin 08.12.1993 gün, 1993/714 E. 1993/5180 K. say l  karar , 
1984 y l nda meri imar plan na göre parselasyon i lemine tabi tutulan ve % 21 oran nda 
düzenleme ortakl k pay  al nan ta nmaz n daha sonra yeniden parselasyona tabi tutulmas  
halinde bu ta nmaz n hesaba kat lmamas  ve düzenleme ortakl k pay  al nmamas  gerekti i hk. 
 
21-) Dan tay 6. Dairesinin 30.11.1993 gün, 1993/1631 E. 1993/5107 K. say l  karar , 
3194 say l  imar kanununun 18.maddesi uyar nca yap lan parselasyon i leminin iptali istemiyle 
adli yarg ya aç lan davan n uyu mazl a hakem s fat yla bakan asliye hukuk mahkemesince 
verilen görevsizlik karar nda mevzuata uyarl k bulunmad , öte yandan; parselasyon i lemi 
sonucu düzenlenen tapular n iptali istemiyle aç lan davan n idari yarg n n görevinde bulundu u 
hk. 
 
22-) Dan tay 6. Dairesinin 20.10.1193 gün, 1992/5065 E. 1993/4399 K. say l  karar , 
Islah imar plan  yap lmayan ve üzerinde imar mevzuat na ayk r  yap  bulunmayan yerde ancak 
3194 say l  yasan n 18.maddesine göre parselasyon yap lmas  mümkün oldu undan bu yörede 
2981 say l  yasaya göre parselasyon yap lmas nda isabet görülmedi i, hisseli parsellerde 2981 
say l  yasaya göre ferdile tirme yap labilmesinin ancak temelde slah imar plan n n bulunmas na 
ba l  oldu u hk. 
 
23-) Dan tay 6. Dairesinin 12.10.1193 gün, 1992/5026 E. 1993/4077 K. say l  karar , 
Belediye mülkiyetinde bulunan ve parselasyon i lemine tabi tutulan parsellerden düzenleme 
ortakl k pay  al nmaks z n belediye ad na imar parselleri olu turulmas nda isabet görülmedi i 
hk. 
 
24-) Dan tay 6. Dairesinin 17.03.1993 gün, 1992/2305 E. 1193/1120 K. say l  karar , 
Mahallinde yap lan ke if ve bilirki i incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki belgelerin 
incelenmesinden davac ya ait ta nmaz n parselasyon i lemine tabi tutulmas  sonucunda 
davac ya parselinin bulundu u yerin uza nda daha az katl  imar nizam na tabi yerden parsel 
verildi i anla ld ndan i lemde mevzuata uyarl k bulunmad  hk. 
 
25-) Dan tay 6. Dairesinin 16.03.1993 gün, 1992/1910 E. 1993/1101 K. say l  karar , 
3194 say l  imar kanununun 17.maddesine göre kamula t rmadan artan özel ki ilere ait yerlerin 
de biti ikteki parsel sahiplerine sat labilece i ancak, uyu mazl k konusu yerde 3194 say l  
yasan n 18.maddesine göre bir düzenleme yap lmad ndan müstakil in aata elveri li olmayan 
arsan n biti i indeki arsa sahibine sat nda hukuka uyarl k görülmedi i hk. 
 
26-) Dan tay 6. Dairesinin 08.03.1993 gün, 1992/1572 E. 1993/889 K. say l  karar , 
Hisselerle olu turulmas  gereken kamu alanlar n n düzenleme ortakl k pay  hesab na dahil 
edilmesinde isabet görülmedi i hk. 
 
27-) Dan tay 6. Dairesinin 05.03.1993 gün, 1992/1325 E. 1993/832 K. say l  karar , 
Davac ya parselasyon sonucu kadastral parselinden daha fazla alanl  müstakil alanl  imar 
parseli verildi i, yap la ma hakk n n da bu ekilde art r ld , davac n n ma duriyetinin 
olmad  gibi teknik zorunluluk nedeniyle kalan k sm n n hisseli verildi i, i lemde bu nedenlerle 
mevzuata ayk r l k bulunmad  nedeniyle mahkemece bilirki i raporuna dayan larak i lemin 
iptaline karar verilmesinde isabet görülmedi i hk. 
 
28-) Dan tay 6. Dairesinin 09.11.1992 gün, 1991/3280 E. 1992/4042 K. say l  karar , 
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Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan yerlerin düzenlemeye tabi tutularak bu yerlerin 
düzenleme ortakl k pay  eklinde dü ülmesinde isabet görülmedi i hk. 
 
29-) Dan tay 6. Dairesinin 19.10.1992 gün, 1991/312 E. 1992/3774 K. say l  karar , 
Evvelce ifraz i lemine tabi tutulan ta nmaz n yeniden parselasyon i lemine konu olmas  halinde 
önceden al nan düzenleme ortakl k pay n n bu defa ancak % 35'e tamamlanabilece i nedeniyle 
mahkemece yeniden tamamlay c  düzenleme ortakl k pay n n parselin ifraz sonucu kalan k sm  
üzerinden hesaplanmas nda isabet görülmedi i hk. 
 
30-) Dan tay 6. Dairesinin 13.10.1992 gün, 1991/1097 E. 1992/3558 K. say l  karar , 
mar plan nda park olarak ayr lan yerin düzenleme ortakl k pay  ile olu turulaca  nedeniyle 

park alan n n tüm parsel maliklerine hisseli olarak da t lmas n n mevzuata ayk r  oldu u, konu 
alanlar n n düzenleme ortakl k paylar  ile olu turulmas n n mümkün bulunmamas  halinde 
yönetmelik kurallar na göre kamula t r lmas  gereken alan n hesaplanmas  gerekti i hk. 
 
31-) Dan tay 6. Dairesinin 12.10.1992 gün, 1991/2075 E. 1992/3519 K. say l  karar , 
Davac ya ait ta nmaz n bir bölümünün karayoluna isabet etmesi nedeniyle düzenleme d nda 
b rak lmas n n, 3194 say l  imar kanununun 18. maddesine ili kin yönetmelik kurallar na ayk r  
olmas  hususu göz önünde bulundurulmadan, mahkemece hukuki olan bu konu incelenmeksizin 
yapt r lan ke if ve bilirki i incelemesi sonucu düzenlenen rapora göre i lemin iptaline karar 
verilmesinde isabet görülmedi i hk. 
 
32-) Dan tay 6. Dairesinin 11.03.1992 gün, 1991/1083 E. 1992/981 K. say l  karar , 
mar plan nda üniversiteye ayr lan alan n üniversiteye ait ta nmaz n alan ndan büyük olmas  

nedeniyle parselasyon plan  sonucu üniversiteye hazine ile hisseli parsel verilmesinde isabetsizlik 
görülmedi inden mahkemece yerinde yapt r lan ke if ve bilirki i incelemesi sonucu bilirki ilerce 
parselasyon plan n n tümünü göz önüne almaks z n düzenlenen rapora göre i lemin iptaline 
karar verilmesinde isabet görülmedi i hk. 
 
33-) Dan tay 6. Dairesinin 19.02.1992 gün, 1991/1649 E. 1992/624 K. say l  karar , 
Üzerinde imar mevzuat na ayk r  yap la ma bulunan hisseli araziye 2981 say l  yasan n 10/c 
maddesinin uygulanmas  sonucu, üzerinde yap  bulunan imar parselinin yap  sahibine 
müstakilen tahsisinde mülkiyetin ferdile tirilmesinden söz etmenin mümkün bulunmad  hk. 
 
34-) Dan tay 6. Dairesinin 23.01.1992 gün, 1990/1293 E. 1992/208 K. say l  karar , 
Sitenin i gal etti i k y n n kamu eline geçmesi amac yla 3194 say l  imar kanununun 
18.maddesine göre parselasyon i lemi yap lmas nda isabet görülmedi i hk. 
 
35-) Dan tay 6. Dairesinin 23.12.1991 gün, 1990/1676 E. 1991/3189 K. say l  karar , 
Parselasyon i lemine tabi tutulan davac  ta nmaz n n düzenlenmeden önce tümden kamu 
hizmet ve tesislerine ayr ld  ve bu haliyle kamula t r lmas  gerekti i göz önünde 
bulundurularak davac ya müstakilen be  imar parseli verilmesinde isabetsizlik görülmedi i 
nedeniyle i lemin mahkemece iptaline karar verilmesinde mevzuata uyarl k bulunmad  hk. 
 
36-) Dan tay 6. Dairesinin 09.10.1991 gün, 1991/288 E. 1991/1975 K. say l  karar , 
Geçerli ve ba lay c  nitelikte bir vekaletname veya muvafakatname bulunmad ndan 
parselasyon i lemi konusunda payda lardan birisine yap lan tebligat n di er payda lar aç s ndan 
dava açma süresine ba lang ç olarak al nmayaca  hk. 
 
37-) Dan tay 6. Dairesinin 08.10.1991 gün, 1991/197 E. 1991/1934 K. say l  karar , 
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Parselasyon i lemi nedeniyle ta nmaz maliklerinden düzenleme masraflar n i tiraki ad  alt nda 
bedel istenemeyece i hk. 
 
38-) Dan tay 6. Dairesinin 30.05.1991 gün, 1989/1949 E. 1991/1307 K. say l  karar , 
Parselasyon i lemine tabi tutulan alanda baz  parsellerden düzenleme ortakl k pay  
al nmamas nda isabet görülmedi i hk. 
 
39-) Dan tay 6. Dairesinin 16.05.1991 gün, 1991/118 E. 1991/1209 K. say l  karar , 
3194 say l  imar kanununun 18.maddesi ile ilgili yönetmeli in 10-a maddesi hükmünün mutlak 
uygulamas  gerekli bir kural olmad , mümkün olmas  halinde düzenleme ile olu acak imar 
parsellerinin ayn  yerdeki ve yak n ndaki eski parsele tahsisinin sa lanmas n  öngördü ü hk. 
 
40-) Dan tay 6. Dairesinin 15.05.1991 gün, 1989/2441 E. 1991/1126 K. say l  karar , 
Düzenleme ortakl k pay  ile umumi hizmetlere ayr lan yerlere tahsis olunacak ta nmazlar 
yeterli de ilse kamula t r lmas  gereken alan n umumi hizmetlere ayr lan alandan, düzenlemeye 
giren parsel alanlar  toplam n n % 35'inin ç kar lmas  ile bulunan fark n 100 ile çarp l p 65'e 
bölünmesiyle bulunmas  gerekti i hk. 
 
41-) Dan tay 6. Dairesinin 31.01.1991 gün, 1989/1402 E. 1991/76 K. say l  karar , 
mar plan nda öngörülen amac n gerçekle tirilmesi için bedelsiz olarak belediyeye terk edilen 

ta nmaz n plan de i ikli i nedeniyle amaca uygun kullan m imkan  bulunmayan k sm n n 
bedelsiz terk edene (mirasç lar na) geri verilmesi yolundaki i lemde isabetsizlik görülmedi i hk. 
 
42-) Dan tay 6. Dairesinin 10.04.1992 gün, 1990/2078 E. 1992/1469 K. say l  karar , 
Teras n üstünün ondülünle kapat lmas n n kat ilavesi say lam yaca  nedeniyle y kt r lmas na 
karar verilmesinde isabet görülmedi i hk. 
 
43- Dan tay 6.D.24.03.1998. gün, 997/002720 E. 1998/00175 K. say l  karar  
BÜYÜK EH R VE BELED YELER, ucuz belediye meskenleri yapmak amac yla kamula t rma  
i lemi tesis edemez.  
 
44- Dan tay 9. Daire 16.09.1997 gün, 1996/641 E. 1997/2503 K. Say l  karar . 
mar programlar na al nan alanlarda kamula t rma yap lan veya kamula t rma yap l ncaya  

kadar Emlak vergi ödemesi durur. Durdurma tarihi ile kamula t rma tarihi aras nda do acak 
emlak vergisini kamula t rmay  yapan idare ödeyece i tasarrufu k s tlanan ta nmaz n emlak 
vergisi k s tlama devam etti i sürece 1/10 oran nda ödenece i hk. 
 
45-  Dan tay 6. Dairesinin 19.12.1997 gün, 1996/959 E. 1997/874 K. say l  karar , 
ÖZET : Düzenleme Ortakl k pay  oran n, kamu alanlar na ayr lan yerler toplam ndan kapanan 
kadastral yollar n dü ülmesi suretiyle hesaplanmas  gerekir. 
 
46-  Dan tay 6. Dairesinin 21.01.1997 tarih, 1996/789 E. 1997/385 K. say l  karar ,  
Belediye s n rlar  içinde 18. Madde uygulamas  yapma yetkisi “belediye encümenine” aittir. 
 
47-  Dan tay 6. Dairesinin 25.11.1983 tarih, 1981/2352 E. 1983/3768 K. say l  karar ,  
Parselasyon plan na yap lan itiraz n, bu planlar  yapmaya yetkili organ olan belediye 
encümenince karara ba lanmas  gerekir. tiraz n belediye ba kan nca reddi, yetki yönünden 
sakatt r. 
 
48- Dan tay 6. Dairesinin 27.02.1996 gün, 1995/2116 E. 1996/914 K. say l  karar ,  
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Parselasyon planlar n n tebli inden itibaren 60 gün içinde dava aç lmas  gerekir. 
 
49-  Dan tay 6. Dairesinin 29.11.1988 tarih, 1988/1456 E. 1988/1497 K. say l  karar ,  
Parselasyon plan na kar  aç lan davalarda dava açma süresi, Anayasa’n n 125. maddesine göre 
yaz l  bildirim tarihinden itibaren ba lar. 
 
50-  Dan tay 6. Dairesinin 05.03.1993 gün, 1992/1205 E. 1993/826 K. say l  karar ,  
Mü terek Mülkiyetin, yap lan imar kanununun 18. Maddesi uygulamas yla ferdile tirilmesi 
mümkün de ildir. Bu nedenle ferdile meyi öngören parselasyon plan n n mevzuata ayk r l  
nedeniyle tapuya tescili isteminin idarece reddi do rudur. 
 
51-  Dan tay 6. Dairesinin 21.10.1986 gün, 1986/470 E. 1986/879 K. say l  karar , 

tirak halinde mülkiyete konu olan bir ta nmaz n, (3194/18) uyar nca düzenlemeye tabi 
tutulmas  halinde olu acak tüm imar parsellerinin, payda lara i tirak halinde mülkiyet eklinde 
tahsis edilmesi zorunludur. 
 
52-  Dan tay 6. Dairesinin 27.01.1992 gün, 1990/873 E. 1992/230 K. say l  karar ,  
Düzenlemeye giren iki kadastro parselinden düzenleme ortakl k pay  dü üldükten sonra kalan 
k s mlar n n imar plan  ile getirilen ebatlar  sa lamamas  durumunda, iki kadastro parseline 
kar l k iki imar parseli verilmesi teknik olarak mümkün olamayaca ndan, bu halde müstakil 
imar parseli tahsisi yasaya uygundur. 
 
53-  Dan tay 6. Dairesi 20.09.2001 gün, 2002/2922 E. 2003/5324 K. say l  karar ,  
Davac lara ait ta nmazlar, yap  yap lamayacak olan k y  ve sahil eridinin ilk 50 metrelik 
bölümünde kald ndan ve parselasyon paftas nda da buradaki ta nmazlar park olarak 
gösterildi inden, eski yerinin daha de erli olmas  mümkün olmay p, bulundu u yer d nda imar 
parseli verilmesi mevzuata uygundur. 
 
54- Dan tay 6. Dairesi 22.10.1991 gün, 1991/5 E. 1991/2101 K. say l  karar ,  
DOP olarak belirlenen ve düzenleme sahas  içerisinde bulunan ta nmazlardan kesilen miktar n 
ancak yasa ile belirlenen amaçlar için kullan labilece i, bu kesintilerin kullan lmas  suretiyle 
belediye ad na parsel olu turulmas  ve tescili mümkün de ildir. 
 
55-  Dan tay 6. Dairesinin 16.11.1995 gün, 1995/1737 E. 1995/4935 K. say l  karar ,  
Pazar yeri de 3194 say l  yasan n 18. Maddesinde düzenlenen umumi hizmetler kapsam ndaki 
yerlerden oldu undan, bu yer de, düzenleme ortakl k pay  ile kar lanabilir. 
 
56-  Dan tay 6. Dairesinin 22.10.1992 gün, 1991/1550 E. 1992/3867 K. say l  karar , 
mar plan na göre toplu ta m yolu olan yerin, parselasyon i lemi sonucu düzenlenen ortakl k 

pay  ile olu turulmas  gerekir. darece bu yerin parselasyona dahil tüm parsellerden al nan 
paylarla olu turulmas  isabetli görülmemi tir. 
 
57-  Dan tay 6. Dairesinin 14.04.2004 gün, 2002/6584 E. 2004/2274 K. say l  karar , 
Semt spor alan n n düzenleme ortakl k pay ndan (DOP), bölgesel spor alan n n kamu ortakl k 
pay ndan (KOP), kar lanmas  gerekir. 
 
58-  Dan tay 6. Dairesinin 22.10.1992 gün, 1991/1550 E. 1992/3867 K. say l  karar , 
mar plan na göre TOPLU TA IM YER , parselasyon i lemi sonucu DOP ile olu turulmas  

gerekir. Uygulama yönetmeli inin 12. maddesi gere ince, düzenlemeye giren parsellerin alanlar  
oran nda hisselendirilmesi do ru de ildir. 
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59-  Dan tay 6. Dairesinin 12.10.1992 gün, 1991/1097 E. 1992/3558 K. say l  karar , 
mar Plan nda park olarak ayr lan yerin düzenleme ortakl k pay  ile olu turulaca  nedeniyle 

park alan n n tüm parsel maliklerine hisseli olarak da t lmas n n mevzuata ayk r  oldu u, 
kamu alanlar n n düzenleme ortakl  paylar  ile olu turulmas n n mümkün bulunmamas  halinde 
yönetmelik kurallar na göre kamula t r lmas  gereken alan n hesaplanmas  gerekir. 
 
60-  Dan tay 6. Dairesinin …….. gün, 2001/4154 E. 2002/5012 K. say l  karar ,  
Belediyeler mar Kanununun 17. maddesinin 3. f kras  hükmü uyar nca imar parselindeki 
hisselerini di er hissedarlara bedel takdiri suretiyle satmaya yetkilidir. Ancak, bu hisselerin 
ah s hisseleriyle takas edilebilece ine ili kin bir düzenleme yer almamaktad r. 

 
61- Dan tay 6. Daire 26.11.1986 gün, 1986/901 E. 1986/1032 K. say l  karar . 
Belediyelerin imar Plan  d nda, Belediye s n rlar  içinde kalan yerde yol yapmak amac yla 
kamula t rma yapabilece inden, aksine verilen mahkeme karar n n bozulmas  hk.  
 
62- Belediyelerin mar Plan  d nda, yol yap m  amac yla kamula t rma yapabilecekleri, ancak 
mahkemece yap lan ke if ve bilirki i incelemesi sonucu, yeni aç lmas , öngörülen yolun yerle im 
yerlerine ula mad , ba  ve bahçe yolu oldu u nedeniyle i lemin iptalinin yerinde oldu u hk. 
Dan tay 6. Daire 21.05.1986 gün, 1986/258 E. 1986/529 K. say l  karar . 
 
63- 442 say l  KÖY Kanununda, f r n yap m  köyün zorunlu ve iste e ba l  i leri aras nda 
say lmam  ise de, insanlar n temel g das n  olu turan ekme in, düzenli ve sa l kl  ekilde 
üretilerek köylüye iletilmesinde  kamu yarar  bulundu undan, FIRIN yapmak amac yla Köy 
htiyar Kurulu'nun kamula t rma yapabilece i hk. Dan tay 6. Daire. 28.05.1986 gün, 310 E. 559 

K. say l  karar . 
 
64- Bir kamu kurulu unun, di er bir kamu kurulu una ait ta nmaz  kamula t rmas n n 
HÜKÜMSÜZ olmas  nedeniyle, davan n süresinde aç l p aç lmad n n incelenmeyece i 
hk.Dan tay 6. Daire 25.11.1987 gün, 56 E. 1156 K. say l  karar . 
 
65- Ta nmaz, baraj malzeme sahas  için kamula t r lm  ise de, kamula t rma tebligat  yap ld  
tarihte BARAJ N AATI TAMAMLANDI INDAN, kamula t rma yoluna gidilmesinde isabet 
görülmedi i hk. Dan tay 6. Daire 26.03.1986 gün, 212 E. 321 K. say l  karar . 
 
66- Belediye s n rlar  içinde ilçenin su ihtiyac na cevap verecek KAYNAK bulunmamas  
nedeniyle köydeki kaynak ve ta nmaz n kamula t r lmas nda mevzuata ayk r l k bulunmad  
hk. Dan tay 6. Daire 29.04.1986 gün, 284 E. 417 K. say l  karar . 
 
67- Kamula t rma bedelinin ödenmesinin ta nmaz n tapuda fera  verilmesi ko uluna 
ba lanmas n n mevzuata ayk r  bulunmad  hk. Dan tay 6. Daire 11.10.1988 742 E. 1049 K. 
say l  karar . 
 
68- Köy idaresinin hayvanlar n otlak yerine gitmelerini sa lamak amac yla yol yapmak üzere 
kamula t rma yapamayaca  hk. Dan tay 6. Daire 04.11.1993 gün, 1354 E. 4626 K. say l  karar . 
 
69- Uyu mazl k konusu yap n n korunmas  gerekli kültür varl  olarak, tesciline ili kin karar, 
kamu yarar  karar  niteli inde oldu undan, ayr ca l dare Kurulundan kamu yarar  karar  
al nmaks z n do rudan daval  bakanl k taraf ndan kamula t rma i lemine ba lanabilece i hk. 
Dan tay 6. Daire 23.01.1995 gün, 3699 E. 368 K. say l  karar . 



216

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası / İzmir Şubesi

 
70- Kamula t rma yap labilmesi için, kamula t r lacak alanda mar Plan n n yap lm  olmas  
zorunlu olmay p, Belediyelerin kanunla verilen görevleri yerine getirmek için Kamula t rma 
Kanunu’nda belirtilen usullere uygun olarak her zaman kamula t rma yapabilecekleri hk. 
Dan tay 6. Daire 28.02.2006 gün, 2004/653 E. 2006/788 K. say l  karar . 
 
71- Belediyenin, s n rlar  d nda, ancak beldenin yaylas  durumunda bulunan mahallesine yol 
yapmak amac yla kamula t rma yapabilece i hk. Dan tay 6. daire 14.05.1990, 1989/2128 E. 
1990/904 K. say l  karar . 
 
72- Hukukilik kazand r lmam  bir fiili payla m n k smi kamula t rmada göz önünde 
bulundurulamayaca  hk. Dan tay 6. Daire, 19.04.1993 gün, 1992/4551 E. 1993/1610 K. say l  
karar . 
 
73- Kamula t rma Kanunu'nun 7. maddesine göre tapuya konulacak erhin, kamu yarar  karar  
üzerine de il, kamula t rma karar  al nd ktan sonra konulmas  gerekece i hk. Dan tay 6. Daire 
11.04.1994 gün, 1993/3283 E. 1994/1221 K. say l  karar . 
 
74- Belediye Meclisi üyesi olan ki inin, dava konusu ta nmaz n kamula t r lmas na karar veren 
Belediye Encümeninde ve ayn  zamanda K ymet takdir Komisyonunda üye olarak yer almas n n 
Kamula t rma Kanununun 10. maddesine ayk r  oldu u hk. Dan tay Dairesi 04.03.1996 gün, 
1995/7192 E. 1996/945 say l  karar . 
 
75- Kamula t rma Kanunu'nun 8. maddesinde öngörülen sat n alma usulüyle yap lmam  olan 
kamula t rma nedeniyle daval  idarece Kamula t rma bedelinin tespiti ve ta nmaz n idare ad na 
tescili istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesine ba vurulmas  üzerine al nan mahkemece 2942 say l  
yasan n 10. maddesi gere ince davac lara yap lan tebligattan itibaren mevzuatta öngörülen 30 
günlük süre içinde aç ld  anla lan davada sürea m  bulunmad  hk. Dan tay 6. Daire 
14.10.2005 gün, 2004/7161 E. 2005/4737 K. say l  karar . 
 
76- Ta nmaz n yolda kalan ve Belediyece kamula t r lan bölümü d ndaki k sm , mar Plan nda 
Milli E itim sahas nda kald  için bu k sm n Belediye taraf ndan kamula t r lmas  mümkün 
de ildir. Dan tay 6. Daire 09.04.1990 gün, 1988/2854 E. 1990/567 K. say l  karar . 
 
77- K smen yola isabet eden ta nmaz n bu bölümü d nda kalan k sm n n imar plan  uyar nca 
kamula t r lmas n n mümkün olmad , ancak 2942/12. maddeye göre arta kalan k sm n 
kullan lmaya elveri li olmamas  halinde ve malik taraf ndan kamula t r lmas  için yaz l  i lemde 
bulunulmas  halinde kamula t r labilece i hk. Dan tay 6. Daire 12.04.1994 gün, 993/4365 E. 
994/1307 K. say l  karar . 
 
78- Tapuda malik hanesi bo  bulunan ta nmaz üzerinde mülkiyet sav yla aç lan davada, Maliye 
Hazinesinin taraf olmas  durumunda, bu ta nmaz n kamula t r lmas  i lemine tabi 
tutulamayaca  hk. Dan tay 6. Daire 12.11.1992 gün, 683 E.4238 K. say l  karar . 
 
79- Kamula t r lan yerin bo alt lmas  için 2942 say l  yasan n 20. maddesi uyar nca cra 
Memurlu una ba vurulmas  gerekti i hk. Dan tay 6. Daire 09.04.1992 gün, 991/2253 E. 
1992/1400 K. say l  karar . 
 
80- Kamula t rma kanununun 21. maddesine göre, idarenin kamula t rmadan tek tarafl  olarak 
vazgeçmesinden do acak uyu mazl klar n çözüm yeri ayn  yasan n 24. maddesi uyar nca Adli 
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yarg  yerine ait oldu u hk. Dan tay 6. Daire 23.03.1994 gün, 993/4992 E. 1994/1138 K. say l  
karar . 
 
81- Mera vas fl  ta nmaz n, 2942say l  yasan n 30. maddesine göre bu vasf  ta d  sürece kamu 
kurum ya da kurulu lar na devrine olanak bulunmad ndan, Anadolu Üniversitesi 
Rektörlü ünün devralmaya ili kin isteminin reddi hk. Dan tay 6. Daire 19.04.1996 gün, 1996/46 
E. 1996/88 K. say l  karar . 
 
82- Özel bir kanunla bütün mallar  ve ta nmazlar  koruma alt na al nm , Atatürk Orman 
Çiftli inin mülkiyetindeki ta nmazlar n, devir ve temliki ile kamula t r lmas n n, ancak özel bir 
kanunla izin al nmas na ba l  oldu u hk. Dan tay 6. Daire 03.03.2005 gün, 2004/607 E. 2005/307 
K. say l  karar . 
 
83- 2981 say l  yasan n 3290 say l  yasa ile de i ik EK-1 maddesinin 3194 say l  yasan n 18. 
maddesi uyar nca yap lacak parselasyon i lemlerini tamamlay c  nitelikte uygulama yap lmas na 
olanak sa lad , bu maddenin amac n n özel parselasyona dayal  olarak ve hisse kar l  sat n 
al nan yerlere bir çözüm getirmek oldu u, 2981 say l  yasan n EK-1 maddesinin 3194 say l  
yasan n 18. maddesinden farkl  olarak ÖZEL PARSELASYONA dayal  olarak sat n al nan 
yerlerin müstakil tahsis edilmesi olana n  sa lad , hisseli ta nmazlar n ise payl  mülkiyet 
esaslar na göre tahsis edilece i hk. Dan tay 6. Daire 06.04.2005 gün, 2003/5830 E. 2005/1997 K. 
say l  karar . 
 
84- Düzenleme alan  içinde, mar Plan nda PAZAR ALANI'na ayr lan yerin, düzenleme ortakl k 
pay  kapsam nda de erlendirilmesi gerekir iken bu,  kamu tesisi niteli inde bulunmad  halde 
18. madde uygulama yönetmeli inin 12. maddesi uygulanarak pazar yerinde davac lara hisse 
verilmesinde hukuka uyarl k bulunmad  hk. Dan tay 6. Daire 05.12.2001 gün, 2000/5490 E. 
2001/6098 K. say l  karar  (pazar yerini resmi tesis saymamakta) 
 
85- Bedelsiz yola terk oran n , parselasyon i lemiyle belirlenmi , düzenleme ortakl k pay  
oran na tamamlayacak fark kadar düzenleme ortakl k pay n n al nmas  gerekti i hk. Dan tay 6. 
Daire 05.11.2001 gün, 2000/4420 E. 2001/5161 K.say l  karar. 
 
86- Sit alan  ilan edilen bölgede Koruma Kurulunca belirlenen geçi  dönemi yap lanma 
ko ullar na göre parselasyon i lemi yap lamayaca  hk. Dan tay 6. Daire 15.10.2001 gün, 
2000/3784 E. 2001/4619 K. say l  karar. 
 
87- Düzenleme ortakl k pay  ile olu turulmas  gereken park alan nda parsel olu turularak 
düzenlemeye giren parsellerden bu parsele tahsis yap lamayaca  hk. Dan tay 6. Daire 
23.05.2000 gün, 1999/1868 E. 2000/3241 K. say l  karar. 
 
YARGITAY ÖRNEK KARARLARI 
 
1-  TAZM NAT N TEL  (Kamula t rmas z Elatma Bedelinin, Kamu alacaklar na uygulanan 
Faize de il, Yasal faize tabi olmas ) 
Anayasan n 46. maddesinin son f kras na göre kamu alacaklar  için öngörülen en yüksek faiz 
oran n m , yoksa 3095 say l  Kanundaki yasal faiz oranlar n n m  uygulanaca  sorusunda, 
KONU: Anayasan n 46. maddesi kapsam  d nda kalmakta bu mebla lara kamu alacaklar na 
uygulanan en yüksek faiz oran n n uygulanmas  olanakl  de ildir, 3095 l  Kanun (Bütçe 
kanununda yer alan y llar ve oranda gözetilecek) uygulanmas  gerekir.  YARGITAY HUKUK 
GENEL KURULU Karar , 13.07.2005 gün, 2005/12-466 E. 2005/458 K. say l  karar . 
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2-  darenin, Kamula t rma yasas n n 10. maddesine göre, Mahkemeden Kamula t rma bedel 
tespiti ve ta nmaz idare ad na tescili ya da duruma göre terki davas n  açabilmesi için, 8. madde 
hükmü gere ince mal sahibiyle anla ma yolu ile sat n alma giri iminin sonuçsuz kalmas  
zorunludur .  Yarg tay 5. Huk. Daiesi 19.02.2004 gün 2004/013642 E. 2004/001341 K. say l  karar  
 
3-  Kamula t rma bedelinin tespitinde, objektif de er art r c  unsur % 10 nu geçemez. Yarg tay 
5. Huk. Dai. 15.03.2004 gün, 2004/149 E. 2004/2911 K. say l  karar . 
 
4-  Türkiye genelinde, Kapitalizasyon Faiz Oran  % 3 ila % 15 aras nda olmal d r. Yarg tay 5. 
Huk. Dairesi 27.02.2004 gün, 2004/610 E. 2004/1945 K. say l  karar . 
 
5-  rtifak Hakk  bedeli arazilerde, ta nmaz as l bedelinin % 35 inin, arsalarda % 50 sini 
geçemez Enerji nakil hatt , irtifak bedeli % 3 ü geçemez. Yarg tay 18. Huk. Daresi 06.02.2003 
gün, 2003/157 E. 2003/916 K. say l  karar  
 
6-  De eri hesaplanacak ve emsal al nan parseller nas l ne zaman do dular, zayiatlar  ve imar 
durumlar  neydi. Laf olarak de il, belge olarak konmal . De er öyle biçilmeli. Yarg tay 18. Huk. 
Dairesi17.11.2003 gün, 2003/7479 E. 2003/9038 K. Say l  karar . 
 
7-  Emsal ta nmazlara uzakl klar say sal, koordinatl , karelajl  HAR TADA gösterilmelidir. 
Yarg tay 5. Huk. Dairesi. 04.04.2002 gün, 2002/002663 E. 2002/008028 K. say l  karar . 
 
8- K smen kamula t rmada, artan k s mda, gürültü, kirlilik yüzünden u ran lan zarar n 
davas n n DAR  YARGIDA görülece i hk. UYU MAZLIK MAH. 07.02.2005 gün, 2004/96 E. 
2005/1 K: Say l  karar . 
 
9- Baraj. Mücavir alanlar   inceleme  Komisyonu  Karar n n iptali,  ADL  YARGI 'da  bak lacak 
Uyu mazl k Mahkemesi, Hukuk Bölümü10.10.2005 gün, 2005/18 E. 2005/66 K. say l  karar . 
 
10- Ta nmaz mal n geri al nmas nda,  kamula t rmada ayn  amaç için birden fazla ta nmaz 
kamula t r lm  ise,  geri almada bütün ta nmaz sahipleri eksiksiz ba vuruda bulunacak. 
Yarg tay 18. H. Dairesi 24.01.2002 gün, 2002/266 E., 2002/600 K. Say l  karar . 
11- Daha önce, yol gibi kamunun istifadesine b rak lan yerlerle ilgili eski malikler hak iddia 
edemezler. Kamula t rma kanunu mad: 35. Yarg tay 14. Huk. Da:08.05.1987 gün, 1986/3 E. 
987/4 K. Say l  karar  
 
12- Kamula t rma Kanunun 38. maddelerindeki 20 y ll k hak dü ürücü sürenin, 2003 de 
Anayasa Mahkemesince.  iptal edilmesi. Anayasa Kararlar n n geriye do ru yürümeyece i 
(uygulanmayaca ) hk. Sah. 267. Yarg tay 7. Huk. Dairesi 08.12.2005 gün, 2005/3853E. 2005/3887 
K. say l  karar . 
 
13- Kamula t rma davalar nda, idarenin ta nmaz sahibine ödeyece i bedel, bir defada ise, 
bedele Kamula t rman n kesinle ti i tarihten itibaren YASAL FA Z uygulan r. 
Kamula t rma Kanununun 3. madde 2. f kras nda yaz l  büyük projelerdeki taksitli ödemelerde, 
Devlet borçlar  için ön görülen en yüksek faiz oran  uygulan r. Yarg tay 5. Huk. Dai. 01.04.2004 
gün, 2004/952 E. 2004/4083 K. say l  karar . 
 
14- Kamula t rmas z el atma nedeniyle TAZM NAT davas  aç labilmesi için dava konusu 
ta nmaz n, tapuda kay tl  olmas  zorunludur. Yarg tay 5. Huk. Dai. 2004/10330 E. say l  karar . 
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15-  Yarg tay 5.H.D. nin 1995/12446 E. 1995/13658 K. say l  karar , 
Önceki imar plan  ile davac n n ta nmaz mal ndan bir k s m kendi r zas  ile bedelsiz olarak yola 
terk edilmi tir. Yola terk edilirken herhangi bir art ileri sürülmemi tir. mar Palan nda yap lan 
de i iklikle yolun daralt lmas , yol d nda kalan bölümün davac ya verilmesini gerektirmez. 
 
16-  Yarg tay 20.H.D. nin 16.09.2004 gün, 2004/3252 E. 2004/8517 K. say l  karar , 
(… incelenen dosya kapsam na, karar n dayand  gerekçeye ve çeki meli ta nmaz n kesinle en 
2/B madde kapsam nda kald  bu tür ta nmazlar n bu niteli ini sürdürdü ü sürece imar 
uygulamas na tabi tutulma i leminin yok hükmünde olaca  göz önünde bulundurularak 
Hazinenin kabulüne karar verilmesinde isabetsizlik bulunmad ….) 
 
17- Yarg tay 18. Hukuk Dairesinin 07.11.1996 gün, 1996/8307 E. 1996/9756 K. Say l  karar , 
Belediye ve mücavir alan s n rlar  d nda kalan ta nmazlar n arsa alarak de erlendirilebilmesi 
için ta nmaz n konut-turistik veya s nai tesis yap lamak amac  ile parsellenip tapuya bu ekilde 
erh verilmesi yada Bakanlar Kurulu karar  ile s nai ve turistik önemi yahut h zl  ehirle me 

faaliyetleri dolay s yla mar skan Bakanl n n önerisi üzerine Bakanlar Kurulu karar  ile 
belirlenen s n rlar içinde imar plan  ile iskan sahas  olarak ayr lan yerlerden olmas  gerekir. 
 
18- Yarg tay 18. Hukuk Dairesinin 25.11.1999 gün, 1999/12082 E. 1999/15212 K. Say l  karar , 
Mücavir alandaki bir ta nmaz n, akaryak t istasyonu, ticari i letme, turistik tesis in as  gibi bir 
amaçla mevzii imar plan n n olmas , tek ba na ta nmaza arsa niteli i kazand rmaz. 
 
19- Yarg tay 5. Hukuk Dairesinin 04.12.2006 gün, 2006/12062 E. 2006/13227 K. Say l  karar , 
Bir ta nmaz n arsa olarak kabul edilmesi için belediye imar plan  içinde olmas , olmad  
takdirde, belediye veya mücavir alan içerisinde bulunmas , belediye hizmetlerinden 
yararlanmas  ve etraf n n meskun olmas  gerekir. 
 
20- Yarg tay 5. Hukuk Dairesinin 22.12.2005 gün,2005/10081 E. 2005/14163 K. Say l  karar , 
Bilirki i raporlar nda, getirtilen emsallerin sat lar n n vergi ve harçtan kaç rmak için dü ük 
gösterildi i aç kland ktan sonra, sonuçta piyasa rayicinden söz edilerek soyut ifadelerle de er 
biçildi inden, bu rakamlara göre hüküm kurulmas  mümkün de ildir. 
 
21- Yarg tay 5. Hukuk Dairesinin 07.10.2004 gün, 2004/9655 E. 2004/9647 K. Say l  karar , 
Belediye Ba kanl ndan gelen yaz da dava konusu ta nmaz n Belediye mar Plan  içinde 
bulunmad , belediye s n rlar  içinde oldu u, ancak belediye hizmetlerinden yararlanmad , 
parsel civar n n k smen meskun alanda kald  belirtilmi tir. 
Bu haliyle ta nmaz n arsa niteliklerini ta mad , arazi vasf n  ta d ndan, ta nmaz n tar m 
arazisi niteli inde kabul edilip, gelir metodu esas al narak de er biçilmesi gerekirken arsa olarak 
de erinin biçilmesi yanl  olmu tur. 
 
22- Yarg tay Hukuk Genel Kurulunun 08.11.2006 gün, 2006/5-663 E. 2006/692 K.say l  karar , 
Dava kamula t rma bedelinin tespiti ve tescili davas d r. 01.01.1983 gününden itibaren yürürlü e 
giren 83/6122 karar say l , Arsa Say labilecek Parsellenmemi  Arazi Hakk ndaki Karar  ihtiva 
eden Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1-d maddesi uyar nca dava konusu ta nmaz n ARSA 
kabulü ile emsal kar la t r lmas  suretiyle de er biçilmesi gere i dü ünülmeden ta nmaz n 
ARAZ  cinsinde kabulü ile de erinin biçilmesi, do ru görülmemi tir. 
 
23- Yarg tay 5. Hukuk dairesinin 17.02.1995 gün, 1995/2286 E. 1995/3353 K. Say l  karar , 
Ta nmaz n arsa say labilmesi için, belediye imar plan  s n rlar  içinde bulunmas  ana kurald r. 



220

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası / İzmir Şubesi

Belediye ve Mücavir Alan s n rlar  içinde bulunan ta nmazlar n, baz  belediye hizmetlerinden 
yararlanmas , etraf n ba  evi ile meskun olmas , arsa say lmas n  gerektirmez. 
 
24- Yarg tay 18. Hukuk Dairesinin 04.03.2002 gün, 2001/12259E. 2002/2054K. Say l  karar , 
mar plan  d nda, mücavir saha içinde, meskun olmayan sahada (tar m alan nda) yerle im 

merkezine 2-3 Km uzakta oldu u anla lan ta nmaz n ARSA vasf n  kazanmas , ancak çevresi 
meskun oldu u için belediye taraf ndan sa lanan yol, su, elektrik, ayd nlatma, kanalizasyon, çöp 
toplama, ula m vb. hizmetlerin bulunmas  ile mümkündür. ehrin ticari faaliyetlerinin yo un 
oldu u bölgesinde yer alan ve dükkan niteli inde olan bir ta nmaz, merkezden uzak bir bölgede 
ve konut alan nda bulunan ta nmaza emsal olamaz. 
 
25- De eri hesaplanacak parsel kadastro parseli somut emsal  imar  parseli ise, de er  
hesaplan rken % 40 Düzenleme ortakl k pay  dü ülerek de er hesaplanmal d r. Yarg tay 18. 
Huk. Dairesi 27.05.2002 gün, 2002/526 E. 2002/6060 K. say l  karar . 
 
26- Arsa paylar  her bir ba ms z bölümün yüz ölçümü, kaç nc  katta yer ald , cadde ve soka a 
cepheli olup olmad , kullanma amac , eklentileri,  güne ten yararlanma, rüzgar ve d  
etkenlerden etkilenme oran  gibi unsurlar dikkate al narak ve gerekti inde sanayi ticaret 
odalar ndan ve mahalli sat m bürolar ndan al nacak bilgilerden de yararlanmak sureti ile gerçek 
de erlerinin saptanmas  sureti ile belirlenmelidir.(Y.18HD.25.12.2003 T.,2003/8420 E.,2003/10439 
K.) 
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