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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1 Kasım 1983 Salı 

iki oturum yapılan bu birleşimde : 
20.2.1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası 

Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden 
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun îki 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna İki Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/634) 
(S. Sayısı : 712) ille, 

20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/121) (S. Sayısı: 577); 

Görüşmeleri 'başka bir birleşimde yapılmak üze
re ertelendi. 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna îki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/613) {S. Sayısı : 706 ve 706'ya 1 inci Ek) ve 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat 
Teşkilatı Kanunu Tasarısı (1/616) (S. Sayısı : 705 ve 
705'e 1 inci Ek); 

Üzerindeki görüşmeler tamamlanarak kabul olun
du. 

17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek Askerî 
Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin /l/635) (S. 
Sayısı : 713), 

18 Aralık 1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî 
Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 
27 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında (1/636) 
(S. Sayısı : 714), 

Kanun tasarıları ile, 
11 Temmuz 1963 Tarih ve 269 SayıÜı Tahsis Edil

dikleri Gayelerde Kullanılmalarına İmkân veya Lü
zum Kalmayan Harp Sefinelerinin Satılmasına Yet
ki Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
DeğiştiriUmesine İlişkin Kanun Teklifi de (2/162) (S. 
Sayısı: 715); 

Kabul edildi. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği 'belirtilerek, birleşime saat 
19.03'te son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.05 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cunıhıu-başkanı ve Milli GüvenUk Konseyi Başkanı) 

ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (Genelkurmay Başkanı ve MUM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAfltNKAYA (Hv. K. K. ve Millî GüvenUk Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MUlî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî GüvenUk Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 180 inci 
Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize göre kanun tasan ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarı
sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/745; M. Gt Konseyi : 1/614) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 556; M. G. Konseyi S, Sayı
sı : 708 ve 708'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasındaki 
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı, 25.10.1983 
tarihli 178 inci Birleşim gündeminde 70!8 sıra sa
yısı ile yer almış, 1, 3 ve 4 üncü maddeleri Konseyi-
mizce kabul edilmiş; ancak yapılan müzakereler so
nunda, kabul edilen maddeler de dikkate alınmak su
retiyle tasarının tümünün, bir kere daha gözden geçi
rilip gereken düzenlemeleri yapılmak üzere, Komis
yona iadesi kararlaştırılmıştı, 

Komisyonun düzenlediği rapor ve tasarı metni 
7IQ8'e 1 inci ek sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
temsilcileri yerlerimi aldılar. 

Müzakerelere 1 inci maddeden 'başlıyoruz. 
1 inci maddeyi okutuyorum., 

(7) 708 S. Sayılı Basmayazı 25.10.1983 tarihli 
178 inci Birleşim Tutanağına, 

708'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı bu Birleşim 
Tutanağına eklidir. 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Devletin tüm 

güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve sa
vaş haline süratle ve etkin bir şekilde geçirmek sure
tiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş hükümleri
nin uygulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri be
lirlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

,2 nci maddeyi okutuyorum. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, seferberlik ve savaş ha

lini, barış döneminden itibaren yapılacak hazırlık ve 
teşkilatlanmayı, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar 
ile gerçek kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarını, 
bunların sahip olduğu her türlü mal ve hizmet yü
kümlülüklerini kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar 

MADDE 3. — 1. Seferberlik : Devletin tüm güç 
ve kaynaklarının savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şe
kilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kul
lanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; 
hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen 
sınırlandırıldığı haldir. 

2. Genel Seferberlik : Ülkenin tümüne yönelik 
bir tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve kay
nakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uy
gulanan seferberliktir. 

3„ Kısmî Seferberlik : Ülkenin bir veya birden 
fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynak
ların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir. 

4, Seferberlik Hali : Seferberlik faaliyetinin baş
latıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam 
eden durumdur. 

5, Savaş : Devletin bekasını temin etmek, millî 
menfaatleri sağlamak ve millî hedefleri elde etmek 
amacıyla, başta askerî güç olmak üzere Devletin mad
dî ve manevî tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınır
lamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren si
lahlı mücadeledir. 

6, Savaş Hali : Savaş ilanına karar verilmesin
den, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar de
vam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla 
kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sayın 

Cumhurbaşkanım, bu maddedeki «Seferberlik» teri
minin içine, savaş teriminde kullanılan «millî hedef
leri elde etmek amacıyla, başta askerî güç olmak üze
re Devletin maddî ve manevî» ifadesinin de konul
ması gerekir. Çünkü, seferberlik hazırlıkları da sava
şa dönük olduğu için, o ifadenin oraya konulmasında 
yarar olduğu düşüncesindeyim, 

BAŞKAN — «Devletin tüm güç ve kaynakları
nın» ifadesinden sonra mı? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet efen
dim, «başta askerî güç olmak üzere» diye ilavesini 
ar/ ediyorum. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ger
çi askerî güç millî gücün içerisindedir, ama burada 

| millî güç denilmiyor, Devletin gücü deniliyor. Askerî 
I güç, millî gücün içerisindedir efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiatıy-
I la öyle; fakat burada öyle bir niyet yok. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yani, 
I askerî ve sivil, bunu destekleyen diye tabir edilir ya; 
I fakat burada «Devletin tüm güç ve kaynaklarının» 
I deniliyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 
I bir önceliği «savaş» tanımına konulmuş, seferberlik 
I hazırlıklarında da bu önceliği zaten hep vardır; o 
I yönü ile acaba o kısma da koysak daha uygun ol-
I maz mı? 
I BAŞKAN — O halde, ^Devletin tüm güç ve kay-
I naklarının, başta askerî güç olmak üzere, savaşın 
I ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması:» şek-
I ünde olsun diyorsunuz, değil mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet efen-
I dim. 

BAŞKAN — Tabiî, olur. 
I O halde; «1. Seferberlik : Devletin tüm güç ve 
I kaynaklarının, başta askerî güç olmak üzere, savaşın 
I ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, top-
I lanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün 
I faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanun-
I larla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir» 
I şeklinde maddenin 1 inci fıkrasını değiştiriyoruz. 
I Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
I Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 4 üncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
I Teşkilatlanma 

I Kadro ve görev tespiti 
I MADDE 4. — Seferberlik ve savaş hali ile barış 
I döneminde yapılacak işlemler için mevcut teşkilatlan-
I ma da dikkate alınarak, kamu ve özel kurum ve ku-
I ruluşlarına görevler verilir. Bunlardan gerekli görü-
I lenlerde teşkilat kurulur. 

I Mevcut kanunlardaki hükümlere ilave olarak se-
I ferberlik ve savaş halinin gerektirdiği görevler, tüzük-
I te belirlenir, 
I Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleriyle 
I ilgili kadro ve teşkilatlanma, Genelkurmay Başkan-
I lığı tarafından tespit edilir. 
I BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
I var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları 

Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumluluk
ları 

MADDE 5. — Barış döneminde seferberlik ve 
savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Bakanlar 
Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda 
belirtilmiştir, 

1. Mevcut teşkilatlanmayı da dikkate alarak bu 
Kanun uyarınca yapılacak hazırlıkları yürütmek üze
re gerekli teşkilatı kurmak ve çalıştırmak, 

2. Seferberlik ve savaş hazırlıklarını ülke çapın
da koordineli i olarak yaptırmak, 

3. Seferbbrlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların 
denenmesi ve! eğitimi amacıyla gerçek kişilerle, kamu 
ve özel 'kururh ve kuruluşlarının personel, mal ve hiz
metlerine, kanunlarda gösterilen .sınırlar içinde ve tü
zükte belirtilecek esaslar dahilinde, yükümlülüklerin 
uygulanmasınjı ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denen
mesini sağlamak, 

4., Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaş-
maların gerektirdiği hallerde, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin yabanci ülkelere gönderilmesine veya yabancı 
silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına, Genel
kurmay Başkanının görüşlerini de dikkate alarak ka
rar vermek, j 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk' 
Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında kullanılmasına ka
rar verildiği j hallerde, bu kuvvetlerle ilgili esasları 
tespit etmek, 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Millî Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliğinin 

görev ve yetkileri 
MADDE 6. — Millî Güvenlik Kurulu ve Millî 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, seferberlik ve 
savaş hali için yapılacak hazırlıklar ile seferberlik 
ve savaş hallerinde özel kanunu ile diğer kanunlarda 
belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kulla
nır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorum

lulukları 

MADDE 7. — Barış döneminde seferberlik ve 
savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Genelkur
may Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşa
ğıda belirtilmiştir. 

I* Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve sa
vaş hali ile ilgili hazırlıklarım, bakanlıklarla koordi
neli olarak yapmak ve geliştirmek, 

2. Yapılan hazırlıkların tatbikatlarda denenmesi
ni sağlamak, 

3< Seferberlik ilanını gerektirecek durumlarda, 
bu halin ilanı için Millî Güvenlik Kuruluna görüş 
bildirmek, 

4. Seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyulan 
önlemlerin alınması için Bakanlar Kuruluna görüş 
vermek ve öneride bulunmak, 

5. Acil ihtiyaç duyulan yedek personeli, Başba
kanın muvafakatıyla süresi yedi günü geçmemek üze
re silah altına almak. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum* 
Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 8. — Barış döneminde seferberlik ve sa

vaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin bakanların 
görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bakanlıkta seferbeılik ve savaş hali için ya
pılacak hazırlıklarla ilgili teşkilatı kurmak ve çalış
tırmak, 

% Bakanlığın kuruluşunda veya kontrolünde bu
lunan kaynakları saptamak ve bunlara görevler ver
mek, 

3. Kendi bakanlığındaki seferberlik ve savaş ha
line ilişkin faaliyetlerin, ilgili diğer bakanlıklar ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri seferberlik hazırlıkları ile 
koordineli olarak uygulanabilecek şekilde planlama
sını yapmak. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumlulukları 

MADDE 9. — Tüm gerçek kişilerle, kamu ve 
özel kurum ve kuruluşları: bu Kanun ile diğer kanun
larda ve tüzükte seferberlik ve savaş hazırlıklarına 
ilişkin olarak kendilerine verilen görev ve yükümlü
lükleri yerine getirmek ve tüzükte belirtilecek mülkî 
ve askerî makamlar tarafından istenilen her türlü 
bilgileri vermek zorundadır. Bu yoldan temin edilen 
bilgiler seferberlik ve savaş planlaması dışında, baş
ka maksatlarla kullanılamaz. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 

(İKİNCİ KISIM 
Seferberlik Hali 

BİRİNCt BÖLÜM 
Seferberlik İlanı ve Uygulamanın Başlaması 

Genel ve kısmî seferberlik ilam 

MADDE 110. — Savaşı gerektirecek bir durumun 
başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma
nın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve 
dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkma
sı hallerinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında top
lanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun 
da görüşünü aldıktan sonra genel veya kısmî sefer
berlik ilanına karar verir Kararda seferberlik uygu
lamasının başlayacağı gün ve saat belirtilir. Bu ka
rar, derhal Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse 
hemen toplantıya çağırılır. 

Kısmî seferberlik ilanı halinde, seferberlik ilan 
edilen bölgeler dışından görev verilecek personel, mal 
ve hizmetlere de yükümlülük uygulanabilir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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11 inci maddeyi okutuyorum. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Seferberlik Uygulaması 

Bakanlar Kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 11. — Seferberlik ilanından itibaren Ba

kanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya 
yetkilidir, 

\i [Seferberlik için yapılan hazırlıkların uygu
lanmasına başlamak, 

2. Kısmî seferberlik ilan edilen hallerde, diğer 
bölgelerde uygulanacak yükümlülükleri belirlemek, 

3. Gerektiğinde sıkıyönetim ilanına karar ver
mek ve sıkıyönetim ilan edilen bölgelerin tamamı ve
ya bir kısmında daha önce olağanüstü hal ilan edil
miş ise, sıkıyönetim ilanı ile birlikte olağanüstü hal 
uygulamasına son vermek. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Mladdeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 

Seferberlik halinde komutanların görev ve yet
kileri 

MADDE 1/2. — Seferberlik ilanıyla birlikte sıkı
yönetim henüz ilan edilmemiş ise, seferberlik ilan 
edilen bölgelerde Genelkurmay Başkanının teklifi 
üzerine Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın 
imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı ka
rarname ile görevlendirilen komutanlar, kendi sorum
luluk bölgelerinde 14İ0İ2 sayılı Sıkıyönetim Kanunun
da bulunan tedbirleri almaya ve uygulamaya yetki
lidir. 

Bu komutanlar, genel güvenlik, asayiş ve kamu 
düzeninin sağlanması ve devam ettirilmesi, hava ve 
deniz limanları ile hudutların kontrolü, yıkıcı faali
yetlerin önlenmesi, ajanların ve kaçakların aranıp bu
lunması için lüzumlu tedbirlerin tespitiyle bu faali
yetlerin icrasında mülkî makamlar ile işbirliği yapar 
ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerini emrine alır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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13 üncü maddeyi okutuyorum. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulamanın Kalkması 
Seferberliğin kaldırılması 
MADDE 13. — Seferberliğin kaldırılması hak

kında da ilanına ilişkin usuller uygulanır. Seferberlik 
uygulamasına, kaldırılması kararının verildiği gün 
saat 24.00'te son verilir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
' 14 üncü maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Savaş Hali 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Savaş Hali İlanı ve Uygulamanın Başlatılması 
Savaş hali ilanı 
-MADDE 14. — Savaş ilanına Türkiye Büyük Mil

let Meclisi tarafından karar verilir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin 
ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silah
lı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin 
kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. 

BAŞKAN — Maddenin başlığı «Savaş hali ilanı» 
şeklinde, oysa madde «Savaş ilanına» diye başlıyor. 
Kasıt savaş hali ilanı mı, yoksa savaş ilanı mıdır? Sa
vaş ilanı olması lazım. 

«Savaş hali» diye, savaşın ilan edildiğinden bitin
ceye kadarki zamana diyoruz. 

Eğer burada «Savaş hali ilanı» nı kastediyorsak, 
o zaman madde metninin de «Savaş hali ilanına» diye 
başlaması lazım; fakait burada «'Savaş hali» ilan edil
miyor, «savaş» ilan ediliyor. 

Bu 'konuda Komisyon ne diyor? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumlhurbaşka-
nıim, Anayasanın 92 nci maddesi; «Milletlerarası hu
kukun msşrû saydığı hallerde savaş hali ilanına ve 
Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmala-
rın» 

BAŞKAN — Tamam, o zaman madde metninin 
«savaş ilanına» diye değil «savaş hali ilanına» diye 
başlaması gerekir. 

IHÂKÎM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaş

kanım, yalnız 87 nci madde de, «savaş ilanına ka
rar vermek» diye de bir ifade var. 

Esasında burada savaş ilanına karar vermektir; 
ama tasarının başında «Savaş hali» ifadesi var. 

(BAŞKAN — Evet, «Savaş hali»; yani savaş başla
dıktan sonraki haldir. Halbuki evvela savaş ilan edi
lir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Matlap yanlış; savaş ilanı olması lazım efendim. 

'BAŞKAN — Tabiî, savaş ilanıdır. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Terimler

de «savaş hali» tabirini 'kullandık. 

BAŞKAN — 'Kullandık, ama evvela savaş ilan edi
lecek ki, ondan sonraki durum «savaş hali» oluyor. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Evet «savaş ilanıdır» 

BAŞKAN — Savaş ilanıdır. Çünkü Türkiye Bü
yük Millet Meclisi karar verecek buna; eğer top
lantı halinde değilse ve ani bir taarruza uğranılmış 
ise, Cumhurbaşkanı da bu yetkiye saihip bulunacak. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Savaş hali, yasaların uygulanması 
bakımından, da ilan edilir. Mesela Kıbrıs'ta, savaş 
olmadığı halde, savaş hali ilan edilebiliyor; 926 sayılı 
Kanun ile Askerî Ceza Kanununun ve diğer ilgili ya
saların savaş halinde uygulanması için. Onun için sa
vaş ilanı ve savaş hali ilanı terimlerinin bilerek ye
rinde kullanılması lazım zannediyorum. Yani, savaş 
olmadığı halde savaş hali; neye 'karşı savaş hali?.. 

BAŞKAN — O halde şöyle delmek lazım : «Üçün
cü Kısım Savaş ve Savaş Hali»; madde başlığı da, 
«Savaş ve savaş hali ilanı»; madde metni ise; «Savaş 
veya savaş halinin ilanına Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından karar verilir» şeklinde başlayacak. 

O zaman olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Veya 
«savaşın ilanıyla beraber savaş hali başlar» da de
nebilir.; 

SEDAT GÜNERAL (iMllî Güvenlik Konseyi Ge
nci Sekreteri) — iBu arada yetki durumu var; Ba
kanlar Kurulu savaş hali ilanına karar verebiliyor. 
Yani savaş hali müracaatının uygulanmasına karar ve
rebiliyor. Onun için müsaade ederseniz, buna «savaş 
ilanı» diyelim. Savaş hali şu şekilde olur diye zaten 
aşağıdaki maddelerde var. Onun için «savaş ilanı» di
yelim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
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Anayasanın 87 nci maddesinde, Bakanlar Kurulu sa
vaş ilan eder, deniyor Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Hayır; Bakanlar Kurulu, savaş hali 
ilan eder. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim; savaş ilanına karar vermek Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yetkisinde. 

BAŞKAN — Tamam. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Madde 92'ye geliyoruz orada; «F. Savaş hali ilam ve 
silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme» deniyor. 

BAŞKAN — O ayrı. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu ayrı. 

BAŞKAN — Şimdi bu savaş hali midir, savaş 
mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ka
rar verileceğinec göre, bu bir savaş ilanıdır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Savaş ilanıdır, savaş hali değildir. 

BAŞKAN — Savaş hali değildir. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, 3 üncü maddede tanımlarımız var; «savaş» ve 
«Savaş Hali» diye orada ayrı ayn tarif edilmiş vazi
yette. 

«Savaş Hali : Savaş ilanına karar verilmesinden, 
bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam 
eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kıs
men veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur» 

Burada bahis konusu olan ise, savaş ilamdır. 
BAŞKAN — Evvela savaşın ilam olur. Savaş ilan 

edilmeden savaş hali ilan edilmez. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Savaşın ilan edilme
sinden, Türkiye Büyük Millet Meclisince kaldırıl
dığı zaman içerisinde geçen durum savaş halidir. 
Onun için «savaş ilanı» demek, yani 87 nci maddeye 
göre uygun hale getirmek lazımdır. Savaş hali ilanı 
olmuyor, savaş ilanı oluyor. 

BAŞKAN — O halde madde başlığı «Savaş ilam» 
olacak; «Savaş hali ilanı» değil. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Birinci Bölüm; Savaş; 

İlam ve Uygulamanın Başlatılması; kenar başlık da 
«Savaş ilam» şeklinde olacak efendim. 

BAŞKAN — Evet, 14 üncü maddenin kenar baş
lığını «Savaş ilanı» olarak düzelteceğiz. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Bölüm başlığındaki 
«Savaş Hali llanı»ndaki «Hali» kelimesini de çizme
miz lazım : «Savaş İlanı ve Uygulamanın Başlatıl
ması.» 

BAŞKAN — Tabiî «Savaş İlanı ve Uygulamanın 
Başlatılması» olması lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman 
savaş ilanından sonra, ayrıca Bakanlar Kurulunun, 
demin temas edildiği gibi, bir de seferberlik halinin 
ilanı gibi, savaş halinin ilanına karar da olacak mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O halde 
«savaş ilanı» demek, aynı zamanda «savaş halinin 
başlaması» demektir; bunu burada belirtmek gere
kir. 

BAŞKAN — Zaten tarifinde baştan 3 üncü mad
denin 6 nci kısımda, «Savaş Hali» için «Savaş ilanı
na karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan 
edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hür
riyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlan
dırıldığı durumdur» denildi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman 
Bakanlar Kurulunun başka bir konusu yok. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yani, 14 üncü madde «Savaş ilanı» olarak tarife uy
gun. Aşağıdaki 15 inci madde ise, «Savaş hali» ile 
ilgilidir ve Bakanlar Kurulunun yetkilerine giriyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O, yapı
lacak işlerin neler olacağını söylüyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (MİUî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, 16 nci madde de «Savaş halinin kaldırılması» 
durumu var. Onun orada kalması lazım. 

BAŞKAN — Oraya daha gelmedik, geldiğimiz 
zaman konuşuruz onu. 
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14 üncü maddeyi tekrar okutuyorum : ] 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Savaş ve Savaş Hali 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Savaş İlanı ve Uygulamanın Başlatılması 

Savaş ilanı 
MADDE 14. — Savaş ilanına Türkiye Büyük 

Millet Meclisi tarafından karar verilir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ül
kenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu se
beple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar ve
rilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı 
da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar 
verebilir. 

BAŞKAN — Okunduğu son şekliyle 14 üncü I 
madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi okunan bu son şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Savaş Hali Uygulaması 

Savaş hali ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar 
MADDE 15. — Savaş hali ilanından itibaren Ba

kanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya 
yetkilidir. 

1. Seferberlik ilan edilmemiş ise, seferberlik ve 
sıkıyönetim hallerinde uygulanacak tedbirlerden han
gilerinin yürürlüğe konulacağına karar vermek, 

2. Seferberlik ilan edilmiş ise alınan tedbirlerin 
uygulanmasına devam etmek, 

Seferberlik ilanına gerek görülmeden savaşa giril
miş veya muhasamat fiilen başlamış ise, kanunlarda 
yazılı savaşa ve seferberliğe ait hükümler ile yine ka
nunlarda savaş hali, savaş zamanı ve savaş esnası gibi 
hallerde uygulanacağı yazılı hükümlerden hangileri- | 
nin, nerelerde veya ne zaman uygulanacağı ve bun- I 
lardan ne suretle vazgeçileceği, Cumhurbaşkanının 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kararı 
ile belirtilir ve Resmî Gazetede yayımlanır. Bu karar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. 

Şu kadar ki, savaş halinin suçun aslî unsurunu 
teşkil ettiği hallerde fiilî muhasamatın başlamasıyla ! 
bu hükümler kendiliğinden yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. j 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim 
«Savaş hali ilanından» diyor, burada «Savaş ilanın
dan» demek lazım. 

BAŞKAN — Tabiî, «Savaş ilanından itibaren Ba
kanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya 
yetkilidir.» Çünkü savaş ilan edildiği anda savaş baş
lıyor. Ayrıca bir daha «savaş hali» ilanına gerek kal
mıyor ki, zaten tarifini de öyle yaptık. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, çok özür dilerim; Anayasa
mızın 87 nci maddesinde «savaş ilam» diyor, 92 nci 
maddesi ise «savaş hali ilanı» diyor. Bir yerde her 
ikisi birbirini tamamlıyor; ama savaş ilan edilmesiy
le beraber savaş hali zaten otomatikman kendiliğin
den yürürlüğe girer. Onun için gerek yok. 

BAŞKAN — Savaş başlamadan «savaş hali ilanı» 
olmaz; ama savaş bittikten sonra da «savaş hali» de
vam edebilir. Savaş başlamadan «savaş hali» olmaz, 
seferberlik olur. Onu tarif ettik. Seferberlik ayrı olup, 
hazırlıktır. 

Nitekim, Kıbrıs'taki birliklerimizde savaş hali de
vam ediyor. Nedeni de, henüz «sulh» yapılmadığı 
için. Savaş bitti ama sulh yapılmadı. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Buyurduğunuz husus tasarının 16 nci maddesinde 
yer almaktadır. 

BAŞKAN — O halde 15 inci maddenin başlangı
cı ; «Savaş hali ilanından itibaren» kısmı «Savaş ila
nından itibaren» olarak düzeltilecek ve aradaki «hali» 
kelimesi çıkarılacak. Buna göre düzeltelim. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında «savaş hali, savaş 
zamanı ve savaş esnası» gibi kelimeler yer almış. 
Bunlar nerelerde geçiyor? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Kanunlarında 
geçmektedir. 

Ayrıca, Millî Müdafaa« Mükellefiyeti Kanunun
da, Savunma Sekreterliği Kanununda ve muhtelif ka
nunlarda da bu tabirler geçmektedir. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
15 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Bu düzeltme ile birlikte 15 inci maddeyi oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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16 ncı maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulamanın Kalkması 
Savaş halinin kaldırılması 
MADDE 16. — Savaş halinin kaldırılmasına 

Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilir. 
Savaş hali uygulaması, savaş halini sona erdiren 

kararda belirtilen gün ve saatte son bulur. 
BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmsyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Seferberlik ve savaş hallerinde ilgili komutanlık
lara tanınan adlî yetki 

MADDE 17. — Seferberlik ve savaş hallerinde 
bu Kanunun 12 nci maddesine göre tespit ve ilan 
edilen bölgeler içinde, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 15 inci maddesinde yazık suçları işleyenler ve
ya bu suçlara iştirak edenler, bölgede yetkili kılman 
komutan tarafından gerekli görüldüğü takdirde, as
kerî mahkemelerde yargılanırlar. Bu hallerde 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 inci maddesi hük
mü saklıdır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Ceza hükümleri 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümleri gereğince 
alınacak kararlara ve tedbirlere aykırı hareket eden
ler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar ha
pis ve ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar. 

Alınacak karar ve tedbirlerin uygulanmasında ih
mal veya suiistimali görülenler hakkmda, bu suçlar 
için ceza kanunlarında öngörülen ceza, yarısına kadar 
artırılarak hükmolunur. 

Verilecek ceza; fiil, seferberlik halinde işlenmiş ise 
bir misli, savaş halinde işlenmiş ise iki misli artırıla
rak hükmolunur. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

— 240 

4 . 11 . 1983 O ; 1 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Tüzük 
MADDE 19. — Bu Kanunun ilgili maddelerinde 

tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile seferber
lik ve savaş hallerinin ilan ve kaldırılmasına ilişkin 
duyuru işlemleri ve kanunun uygulanma esasları, bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, 
Genelkurmay Başkanlığının görüşü de alınarak çıka
rılacak tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Seferberlik Kanununa yapılan atıflar 

MADDE 20. — 5.3.1928 tarihli ve 1211 sayılı Se
ferberlik Kanunu ile bu Kanunun değişikliklerine 
diğer kanunlarla yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili 
hükümlerine yapılmış sayılır. 

BAŞKAN — 20' nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Saklı hükümler 

MADDE 21. — Diğer kanunlardaki seferberlik ve 
savaş haliyle ilgili bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümler saklıdır. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 22. — 5.3.1928 tarihli ve 1211 sayılı Se

ferberlik Kanunu ile değişişlikleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 19 uncu mad

desi gereğince hazırlanacak tüzük yürürlüğe girince
ye kadar, 1211 sayılı Seferberlik Kanunu hükümleri
ne göre hazırlanmış yönetmeliklerin, bu Kanuna ay-
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kırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.40 

Kabul 

t>m<* 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA <Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci Oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devanı) 

2. — 6830 Sayılı İstimlak Kanununun 22 ve 23 ün
cü Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Mad
de İlavesine Dair Kanun Tasarısı ile Kamulaştırma 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metinleri ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D .Meclisi : 1/810; 1/756; M. G. 
Konseyi : 1/602, 1/620) (D. Meclisi S. Sayıları : 559, 
591; M.G. Konseyi S. Sayısı : 683) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

ikinci sırada, 6830 Sayılı İsltimlak Kanununun 22 
ve 23 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Ge
çici Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı ile Kamu-

(1) 683 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

laştırma Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metinleri ve Millî Güvenlik Konseyi ih
tisas Komisyonu Raporu yer almakta'dır. 

Bu rapor, 683 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
ihtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgi

liler yerlerini aldılar. 

Danışma Meclisinde ayrı ayrı görüşülerek kabul 
edilmiş bulunan bu tasarılar, konuları aynı olduğun
dan Millî Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonunca 
birleştirilmiş ve Kamulaştırma Kanunu Tasarısı adı 
ile yeni bir metin düzenlenmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Başkaynak. 

— 241 — 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, çok kısa bir maruzatta bulunaca
ğım. 

Yüksek malumları olduğu üzere, 1982 yılında ka
bul buyurulan Anayasanın 46 ncı maddesi kamulaş
tırmadan söz etmektedir. Tabiî kamulaştırırken de, 
gayrimenkullerin, bedeli verilmek suretiyle kamunun 
hizmetine tahsis edilmesi öngörülüyor. 

Bu Kanunun iki veya üç tane ana teması vardır. 
Birisi, halen tatbikat görmekte ve eski yasada bu
lunması nedeniyle uygulama alanında bulunmaktadır; 
ancak bu arada, gerek Hükümetin, gerekse özellikle 
yargının bazı sıkıntılarını giderici mahiyet arz eden 
ufak tefek değişiklikler gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar, yüksek malumları olduğu üzere, 
gayrimenkullerin Devlet tarafından kamulaştırılması 
bir maksada yöneliktir ve ücretinin de ödenmesi ön
görülüyordu. Beş yıl içerisinde kamulaştırma maksa
dına tahsis edildiği takdirde kaimulaş'tırma tahakkuk 
ediyor, bu maksadın dışında kullanılamıyordu veya 
kamulaştıran müessese özellikle bunu kullanıyor ve 
Devlet bunu bir başka kamu müessesesine devrede-
miyordu. Bu ihtiyacı giderecek tarzda madde düzen
lenmiştir. 

İkinci konu, yine kamunun yararına olmasına rağ
men, herhangi bir kamulaştırma kararı alınmadan, özel
likle 20 yıl süreyle Devlet hemen hemen nizasız ve 
fasılasız bir gayrimenkulu 'kullanması halinde, bu ya
sayla getirilen ilkeye göre, o artık kamulaştırılmış 
sayılacaktır. 

>Bu da özellik arz eden bir konudur. 
Yine bu yasayla getirilen bir özellik de şu : Ka

mulaştırılan gayrimenkul kamulaştıran müessese ta
rafından kullanılmadığı takdirde, yine bir başka mü
esseseye devretme hakkı vardır veya kamulaştırılan 
arazi o maksadın dışında; ama yine kamu yararını 
kullanma koşulunu öngörmüştür. 

Bu anaespriler içerisinde 47 maddelik kanun ta
sarısı, Hükümet tarafından (özellikle Maliye Bakan
lığı ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından) hazırlanmış
tır. 

Biz çalışmalarımıza Anayasa Mahkemesinin, özel
likle tatbikattan gelen hukulk 'hâkimlerini ve Yargı-
tayın (5 inci Hukuk Dairesi bu konuya baktığı için) 
5 inci Hukuk Dairesi Başkanını da alarak, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünden de istifade etmek I 

suretiyle kanun tasarısını hazırlayarak yüksek huzu
runuza getirmeye çalıştık. 

Anayasanın 46 ncı maddesinin esprisi içerisinde, 
ücretin peşin ödenmesi mecburiyeti, kamulaştırılan 
arazinin bedelinin bankaya yatırılması mecburiyeti, 
kamulaştırmadan vazgeçildiği takdirde, mal sahibin
den alınacak paranın faiziyle iade mecburiyeti gibi 
önemli koşulları ihtiva etmektedir tasarı̂  

Arz ederim. 
BAŞKAN — Eskiden herhangi bir (kamu kurulu

şu için bir yer istimlak, ©dildi; mesela diyelim ki 
Yargıtaya bir yer lazım oldu ve o yer istimlak edildi 
ve Yargıtay binası da yapıldı. Aradan 20 sene geçti 
diyelim; Yargıtay oraya sığmıyor, ihtiyacım karşıla
mıyor; tekrar başka bir yer buldu ve yeni binasını 
buraya yapıyor; eski binasını da başka bir kurulu
şa devredecek; fakat eski kanun buna müsaade et
miyordu, kesinlikle Yargıtay olarak kullanılacaktı. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — 5 yıl
lık süre vardı, S yıl içerisinde... 

BAŞKAN — 5 yıl içinde temellini atacak, yap
maya başlayacaktı; bittikten sonra 5 yıl geçince baş
kasına devredebiliyor muydu? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
artık o kamulaştırılmış olduğu (için onu devredebili
yordu. 

BAŞKAN — Hayır, devredilemiyordu. Mesela 
Cebeci'deki Fidanlık vaktiyle park olarak istimlak 
edilmiş. Bundan 5 - 6 yıl önce Belediye orayı sat
maya kalktı; varisler hemen müracaat edip satışını dur
durdular. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Şimdi, 
«kamulaştırmanın maksadında kullanılma koşulu» 
değiştirildi. Yeni düzenleme bir rahatlık getiriyor; ka
mulaştırılan arazi kamulaştırma maksadına uygun 
da kullanılabilir, o maksadın dışında başka bir ih
tiyaç doğmuşsa o ihtiyacı gidermek için de kullanı
labilir veya kamulaştırılan yer istimlak eden maka
mın dışında bir başka makama da devredilebilir. Ya
ni burada asıl olan Devletin orayı kamulaştırrnış ol
ması; (A) da kullanır, (B) de kullanır. 

Diyelim ki, Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
hastane yapmak için bir yeri kamulaştırdı; ama 
sonra okul ihtiyacı belirdi; buraya kendisi sağlık oku
lu da yapabilir, Millî Eğitim Bakanlığına devreder, 
o da sağlık okulu yapabilir, Adalet Bakanhgma da 
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verir, orası da mahkeme binası yapılabilir. Tasarı 
özellikle bunlara rahatlık getiriyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is

teyen var mı? 
Buyurun. 

ALÎ ARCAK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yargı
tay Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ben Yargıtay 
5 inci Daire Başkanıyım, daha önce Kat Mülkiyeti 
Kanunu görüşülürken de huzurunuza çılkmış, size bu 
Kanunun zaruret olduğunu, yargının ve vatandaşın 
ıstirap içerisinde olduğunu arz etmiştim. 

Sizlin teklifiniz ve buyruğunuzla hu ikamın tasarısı 
hazırlandı ve bugüne geldi. 

Biz yargı olarak teşekkür ediyoruz; çünkü bü
tün ihtilafları halledecek bir metin hazırlandığı ka
nısındayız. 

Takdirlerinize sunuyorum,; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz almalk isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Kamulaştırma Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun; kamu yararının gerek

tirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin 
mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve 
(kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak 
işlemleri, kamulaştırma bedeJinıin hesaplanmasını, ta
şınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescili
ni, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, ida
reler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, kar
şılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuş
mazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler. 

özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hu
kuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda 
da, bu Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler^.. 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir^ 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) İdare: Yararına kamulaştırma hak ve yetkisi 

tanınan kamu tüzelkişilerini, kamu kurum ve ku
ruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerini, 

b) Taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yer: 
Taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu, değilse tapu 
siciline kayıtlı olması genelken il veya ilçeyi, 

İfade eder. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırmanın Oluşturulması 

Kamulaştırma şartları 
MADDE 3. — İdareler, kanunlarla yapmak yü

kümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin ve
ya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan ta
şınmaz malları, kaynakları ve irtifak halklarını; 
bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda be
lirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle ka
mulaştırma yapabilirler. 

Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve 
sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştiril
mesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korun
ması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalar
da, bir gerçek veya özel hukuk tüzelkişisine ödene
cek kamulaştırma bedelinin o yıl Genel Bütçe Ka
nununda gösterilen miktarı, nakden ve peşin olarak 
ödenir. Bu miktar, kamulaştırma bedelinin altıdabi-
rinden az olamaz. Bu miktarın üstünde olan kamulaş
tırma bedelleri, peşin ödeme miktarından az olma
mak ve en fazla beş yıl içinde faiziyle birlikte öden
mek üzere eşit taksitlere bağlanır. Taksitlere, peşin 
ödeme gününü takip eden günden itibaren, Devlet 
borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi uygula
nır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan 
doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanların bedeli, 
her halde peşin ödenir* 

'BAŞKAN — Bu maddede Anayasanın gereği olan 
kısımlar yer almış.: 

3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
, Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum: 
İrtifak hakkı kurulması 
MADDE 4. — Taşınmaz malın mülkiyetinin ka

mulaştırılması yerine, amaç için yeterli olduğu tak
dirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derin
liği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irti
fak hakkı kurulabilir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Kamu yararı kararı verecek merciler 
ıMADDE 5. — Kamu yararı kararı verecek mer

ciler şunlardır : 
a) Kamu idareleri ve kamu tüzelkişileri; 
ls 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan 

amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakan
lık, 

2. Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar 
kurulu, 

3. Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye 
encümeni, 

4. İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda il 
daimî encümeni, 

5. Devlet yararına kamulaştırmalarda il idare 
kurulu, 

6. Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştır
malarda Yükseköğretim Kurulu, 

7. Üniversite, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları, 

8. Aynı ilçe sınırlan içinde birden çok köy ve 
belediye yararına kamulaştırmalarda ilçe idare ku
rulu, 

9. Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağ
lı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda 
il Üdare kurulu, 

10. Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzelkişi
leri yararına kamulaştırmalarda Balkanlar Kurulu, 

11. Birden çok il sınırlan içindeki Devlet ya
rarına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu, 

b) Kamu kurumları yararına kamulaştırmalarda 
yönettim kurulu veya idare meclisi, bunların olma
ması halinde yetkili idare organları, 

c) Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda 
bu kişilerin, özel hukuk tüzelkişileri yararına kamu
laştırmalarda üse; yönetim kurulları veya idare mec-
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üslerinin, yoksa yetkili yönetim organlarının başvu
rulan üzerine gördükleri hizmet bakımından deneti
mine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya 
bakanlık. 

BAŞKAN — 5 inci maddenin 7 numaralı ben
di, «Üniversite, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yara
rına kamulaştırmalarda yönetim kurulları» şeklinde. 
Acaba üniversitelerde yönetim kuruluna mı, yoksa 
profesörler kuruluna mı verilmeli? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasa 
hükümlerine göre üniversiteler ve Yükseköğretim Ku
rulu tüzelkişiliğe sahip kuruluşlardır. Bunlar Anaya
sanın öngördüğü ve özellikle belirttiği kamu tüzelki
şileri oluyorlar. Kamu tüzelkişilikleri olması nedeniyle 
üniversiteleri de ayrıca belirtmek gereğini duyduk. 

BAŞKAN — Belirtmişsiniz de, üniversitelerin se
natoları var. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, senatolar bilimsel çalışma yapıyor
lar. Esas yönetim kurulları bu konularla ilgilidir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Onay mercii 
MADDE 6. — Kamu yararı kararı; 
a) Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümen

leri kararları, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde 
valinin, 

b) İlçe idare kurulları, il daimî encümenleri ve 
il idare kurulları kararları, valinin, 

c) Üniversite yönetim kurulu kararları, rektörün, 
d) Yükseköğretim Kurulu kararları, kurul baş

kanının, 
e) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yönetim 

kurulu kararları, genel müdürün, 
f) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Yönetim Kurulu kararları, Yüksek Kurum Başka
nının, 

g) Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare 
meclisleri veya yetkili idare organları kararları, de
netimine bağlı oldukları bakanın, 

h) Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişileri 
yararına; köy, belediye veya özel idarece verilen ka
rarlar, valinin, 
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Onayı ile tamamlanır. 
Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından ve

rilen kamu yararı kararlarının ayrıca onaylanması 
gerekmez. 

Onaylı imâr planına veya ilgili bakanlıklarca onay
lı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler 
için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylan
masına gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili icra or
ganınca kamulaştırma işlemine başlanıldığını göste
ren bir karar alınır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Kamulaştırmadan önce yapılacak işlemler ve idarî 
şerh 

MADDE 7. — Kamulaştırmayı yapacak idare, 
kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde ir
tifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kay
nakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir öl
çekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan ta
şınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini 
ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları 
üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma 
ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir. 

İlgili vergi dairesi idarenin isteği üzerine taşınmaz 
mal ve kaynakların vergi beyan ve değerlerini, vergi 
beyanı bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek 
takdir edilecek değeri en geç bir ay içerisinde verir. 

idare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamu
laştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştır
maya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu 
idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik 
değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri 
aynî haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu 
idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorun
dadır. Şerh tarihinden itibaren iki yıl içerisinde 13 
üncü maddeye göre tebligata başlanılmamış ise bu 
şerh sicilden silinir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Satın alma usulü 
MADDE 8. — Kamulaştırmayı yapacak idare, 

kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaş
tırma işleminin her safhasında kendi ihale komisyo

nu, yoksa bu amaçla kuracağı komisyon marifetiyle 
tespit ettireceği bedel üzerinden mal sahibi ile anla
şarak taşınmaz malı, kaynağı veya bunlar üzerindeki 
irtifak haklarını satın alabilir. 

Bu suretle satın alınan taşınmaz mal, kaynak ve
ya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile 
alınmış sayılır. Ancak, kamulaştırmaya ve bedeline 
itiraz davaları açılamaz. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kadastro görmemiş yerlerde tespit işlemi 
MADDE 9. — İdare, tapulama veya kadastrosu 

yapılmamış yerlerin durumunun tespiti için mahallin 
mülkî amirine müracaatla, kamulaştırma yapılacak 
yerde iki asıl ve iki yedek olmak üzere dört bilirki
şinin seçilmesini ister. Mülkî amir idarenin bu iste
mi üzerine sekiz gün içerisinde bilirkişilerin seçilme
sin ve sulh hukuk mahkemesinde yeminlerinin yap
tırılarak isimlerinin kamulaştırmayı yapacak idareye 
bildirilmesini sağlar. 

Tespit sırasında muhtar veya vekili, ihtiyar kuru
lundan iki üye ve iki bilirkişi birlikte görev yapar
lar. 

Bu tespitte görev yapan muhtar veya vekili, ihti
yar kurulu üyeleri ile bilirkişilere çalıştıkları günler 
için 29 uncu maddeye göre ödeme yapılır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Kamulaştırma Bedeli, Tebligat, Dava Hakkı ve 

Bilirkişiler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 

Kıymet takdiri komisyonları 
MADDE 10. — 11 ve ilçe dahilinde görev yap

mak üzere beş asıl ve beş yedek üyeden oluşacak 
kıymet takdiri komisyonları, her yıl Ocak ayının ilk 
haftasında; 

a) 11 kıymet takdiri komisyonu : 
1. 11 idare kurulunca; defterdarlık memurların

dan, resmî kuruluşların ziraat mühendislerinden, yok
sa ziraat teknisyenlerinden, o ildeki fen adamları ara-
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sından birer asıl ve birer yedek olmak üzere üç asıl 
ve üç yedek üye, 

2. İl belediye encümenince taşınmaz mal sahip
leri arasından iki asıl ve iki yedek üye; 

b) ilçe kıymet takdiri komisyonu : 
1. tlçe idare kurulunca; mal müdürlüğü memur

larından, resmî kuruluşların ziraat mühendislerinden, 
yoksa ziraat teknisyenlerinden, ilçedeki fen adamları, 
temin edilememesi halinde o ilçenin bağlı bulunduğu 
ildeki fen adamları arasından birer asıl ve birer ye
dek olmak üzere üç asıl ve üç yedek üye, 

2. tlçe belediye encümenince taşınmaz mal sa
hipleri arasından iki asıl ve iki yedek üye; 

Olmak üzere seçilir. 

Belediye sınırları içindeki nüfusu, son nüfus sa
yımına göre yüzbini geçen şehirler için aynı sınırlar 
içerisinde yapılacak kamulaştırmalarda kıymet takdiri 
komisyonu, seçilen ziraat mühendisi veya ziraat tek
nisyeni yerine il veya ilçe idare kurulunca Bayındırlık 
Bakanlığı kuruluşuna dahil teknik elemanlar arasın
dan seçilecek bir üyenin katılmasıyla oluşur. 

Seçilen komisyon üyelerine en yakın sulh mahke
mesinde yemin ettirilir. 

Komisyon üyelerinin hizmet süresi bir yıldır. Sü
resi biten üye tekrar seçilebilir. 

Kıymet takdiri komisyonları uzmanlıkları dışında 
kalan konularda, kamulaştırılan malın cinsine göre uz
man kimselerden danışma niteliğinde görüş alır ve bu 
hususu gerekçesiyle raporlarında bildirirler. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri, bunların 
usul ve füruu, karı - koca veya üçüncü derece dahil 
kan ve sıhrî hısımları komisyonlara katılamaz ve gö
rüş bildiremez. 

Komisyon, kamulaştırmayı yapan idarenin daveti 
üzerine eksiksiz toplanır. Hukukî veya fiilî nedenlerle 
komisyona katılamayan asıl üyenin yerine .yedeği çağ
rılır. Komisyon Başkanını kendi arasından seçer. 

Komisyonda kararlar çoğunlukla verilir. Azınlık
ta kalan üye, karara katılmama nedenlerini yazıp im
zalamak zorundadır. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Kıymet takdiri esasları 
MADDE 11. — idare, kamulaştırma bedelinin tes

pit edileceği günü tayin ve ilgililere doğrudan veya 

ilan yoluyla tebliğden hangisinin kolaylık ve çabukluk 
sağlayacağını takdir ederek, bildirir. 

İlan yoluyla bildirimin öngörüldüğü hallerde, ta
şınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerde çıkan 
bir gazetede bir defa, gazete çıkmayan yerlerde alı
şılmış yollarla on gün süreyle ilan edilip, bu husus 
tutanakla tespit edilir. Bu ilan dahi bildirim hükmün
dedir. 

Kıymet takdiri komisyonu, belirtilen günde, ka-
mulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu 
yere giderek; hazır bulunan ilgilileri de dinledikten 
sonra taşınmaz mal veya kaynağın; 

a) Cins ve nevini, 
b) Yüzölçümünü, 

c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve un
surlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, 

d) Varsa vergi beyanını, 
e) Kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca 

yapılmış kıymet takdirlerini, 
f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın ka

mulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve 
olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri
ni, 

g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel 
amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini, 

h) Yapılarda, kamulaştırma tarihindeki resmî bi
rim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma 
payını, 

i) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif 
ölçüleri, 

Esas tutarak düzenleyeceği raporda bütün bu un
surların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ge
rekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak ka
mulaştırma bedelini takdir eder. 

Kamulaştırma bedelinin takdirinde, kamulaştırmayı 
gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olaca
ğı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma 
şekillerine göre getireceği kâr, kıymet takdirinde dik
kate alınmaz. 

Kıymet takdir komisyonu raporunu, tespit tarihin
den itibaren onbeş gün içerisinde idareye verir, işin 
niteliğinin zorunlu kıldığı hallerde bu süre üç ayı ge
çemez. 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu 
kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta 
meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle be
lirtilir. Bu kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedelidir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 
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Maddeyi ""oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Kısmen kamulaştırma 
MADDE 12. — Kısmen kamulaştırılan taşınmaz 

malın değeri; 
a) Kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamu

laştırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı takdirde, o 
malın 11 inci maddede belirtilen esaslara göpe takdir 
edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen miktarı
dır. 

b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetin
de, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği 
takdirde; bu eksilen değer miktarı tespit edilerek, ka
mulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dai
resinde tayin olunan kamulaştırma bedeline eksilen 

. değerin eklenmesiyle bulunan miktardır. 

c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelin
de kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği tak
dirde ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan 
kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde ta
yin edilen bedelinden artan değerin çıkarılmasıyla bu
lunan miktardır. 

Şu kadar ki, (c) bendi gereğince yapılacak indir
me, kamulaştırma bedelinin yüzde ellisinden fazla ola
maz. 

(b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bedelin düşüş 
ve artış miktarları, 11 inci maddede belirtilen esas
lara göre bedel takdiri suretiyle tespit olunur. 

Kamulaştırma dışında kalan kısım, imar mevzu
atına, göre yararlanmaya elverişli olduğu takdirde; 
kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, 
havagazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahip
lerine kalacak olanlarının eski nitelikleri dairesinde 
kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken 
gider ve bedel, belirlenerek kamulaştırma bedeline ila
ve olunur. Bu masraf ve bedeller (b) bendinde yazılı 
kıymet düşüklüğü miktarının belirlenmesinde göz önün
de tutulmaz. 

Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan 
kısmı-yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise, ka
mulaştırma işlemine karşı idarî yargıda dava açılma
yan hallerde mal sahibinin en geç kamulaştırma ka
rarının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yazılı baş
vurusu üzerine, bu kısmın da, kamulaştırılması zo
runludur. 

Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonun
da kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar, 
çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin 
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bozulması, ekonomik veya sosyal yönden yararlanıl* 
masının mümkün olmaması hallerinde, sahiplerinin 
yazılı başvurusu üzerine kamulaştırmaya tabi tutulur. 
Bu hususları düzenleyen yönetmelik, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığınca,; İçişleri, Maliye, Bayındır
lık, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
bakanlıklarının görüşü de alınmak suretiyle hazırlanır. 
Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içerisinde Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe konulur ve Resmî Gazetede yayımlanır. 
Bu suretle kamulaştırılan mücavir taşınmaz mallar 
hakkında 22 ve 23 üncü maddeler hükmü uygulan
maz. İdare, bu taşınmaz mallar üzerinde imar mev
zuatı hükümlerini de göz önünde, tutarak dilediği gibi 
tasarrufta bulunabilir ve gerektiğinde Hazineye bedel
siz olarak devredebilir. 

Kısmen kamulaştırılan paylı mülkiyete konu ta
şınmaz mal, evvelce paydaşlar arasında fiilen bölüne
rek bir veya, birkaç paydaşın tasarruf ve yararlanma
sına bırakılmış ve yapılan kısmi, kamulaştırma bu ye
rin tamamını veya bir kısmını kapsıyor ise, bu du
rumda kamulaştırmaya ilişkin işlemler sadece bu pay
daş veya paydaşlar hakkında yürütülerek kamulaştır
ma bedeli payları oranında kendilerine ödenir. Pay 
veya paydaşların sadece bu kısım için dava hakları 
vardır. Taşınmaz malın kamulaştırılmayan kısmı üze
rinde hakları kalmaz ve adları paydaşlar arasından 
çıkarılır. Kamulaştırılan bu yerler tapu sicilinde ida
re adına tescil olunur. 

Bu maddenin uygulanmasından doğacak anlaş
mazlıklar adlî yargıda çözümlenir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tebliğ İşlemleri, Dava Hakkı ve Bilirkişiler 
Tebligat 
MADDE 13. — Kamulaştırılması kararlaştırılan 

taşınmaz malın, 7 nci maddedeki usule göre tespit edi
len sahibi, zilyet ve diğer ilgililerden adresi tespit 
olunanlara tebliğ edilmek üzere; kamulaştırılacak ta
şınmaz malın kamulaştırılmasına uygun ölçekli bir 
plan veya ölçekli,krokisi, kamulaştırma kararı, tak
dir olunan kıymeti, kamulaştırma karşılığının veya ilk 
taksidinin millî bankalardan birine hak sahibi adına 
yatırıldığına dair belge, kamulaştırmanın hangi idare 
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yararına yapıldığı ve açılacak davalarda husumetin 
kime yöneltileceği bedelin • bankaya yatırıldığı tarih
ten başlayarak otuz gün içinde notere verilir. Noter 
onbeş gün içinde belgeleri tebliğe çıkarır. Noterler ta
rafından tebligat giderlerinden başka noterlik ücret 
tarifesinin 8 inci maddesi uyarınca ücret alınır. 

Köy yararına kamulaştırmalarda tebligat, ihtiyar 
kurulundan en az üç üyenin önünde yapılır ve dü
zenlenen tutanak birlikte imzalanır. Belgelenen tebliğ 
geçerlidir. 

Doğrudan tebligat ile beraber yukarıda yazılı ka
rarlar ayrıca, ilan olunur. 

Han : 
a) Kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz ma

lın bulunduğu yerin, herkese açık yerlerinden birine 
ve belediye dairesine veya köy odasına onbeş gün sü
reyle asılarak, 

b) Kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu 
yerde gazete çıkıyor ise, gazetelerden birisinde belge
lerin özeti en az bir defa yayınlanarak, 

Yapılır. 
Köy yararına yapıla,n kamulaştırmalarda yalnız 

(a) bendi hükmü uygulanır. 
Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri buluna

mayan veya adreslerinde noter aracılığı ile tebligat 
yapılamayanlara, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 
inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat yapılır. 

Açılacak davalarda hangi idareye husumet yönel
tileceğinin tebliğ belgelerinde açıkça belirtilmemiş ve
ya yanlış gösterilmiş olması yüzünden davada husu
met yanlış yöneltilmiş ise, gerçek hasma tebligat ya
pılmak suretiyle davaya devam olunur. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

Daddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dava hakkı 
MADDE 14. — Kamulaştırılacak taşınmaz malın 

sahibi, zilyedi ve diğer ilgililer noter veya köy ihtiyar 
kurulu aracılığıyla yapılan tebligat gününden, kendi
lerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek 
üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden veya köy oda
sına asılmak suretiyle yapılan ilan süresinin bitimin
den itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine 
karşı idarî yargıda ve takdir olunan bedel ile maddî 
hatalara karşı da adlî yargıda dava açabilirler. 

İdarî yargıda açılan davalar öncelikle görülür. 
İdarî yargıya başvurulduğu takdirde, adlî yargıya 

başvuru süresi, idarî yargı kararının kesinleştiği ta
rihten, bu kararlara karşı temyiz veya karar düzeltil
mesi isteminde bulunulmuş ise, buna ilişkin karar
ların tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

İştirak veya müşterek mülkiyette paydaşların tek 
başına dava hakları vardır. 

idare, kamulaştırma belgelerinin tebliği için note
re verildiği günden veya köy yararına kamulaştırma
larda aleyhine dava açılacak kişi yönünden geçerli 
tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde takdir 
olunan bedel ile maddî hatalara karşı taşınmaz ma
lın bulunduğu yer mahkemesinde dava açabilir. 

İdare tarafından bu Kanun hükümlerine göre tes-* 
pit olunan malik, zilyet ve diğer ilgililere karşı açı
lan davaların görülmesi sırasında, taşınmaz malın ger
çek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı tak
dirde, davaya bu gerçek malik, tapu malikinin daha 
önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edil
mek suretiyle devam olunur. 

Açılan davaların sonuçları dava açmayanları et
kilemez. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Bilirkişiler 
MADDE 15. — Türk Mühendis ve Mimar Odala

rı Birliğine bağlı ihtisas odalarının her biri, üyelerinin 
oturdukları yeri göz önünde bulundurarak her il için 
beş ila onbeş; il merkezleri için il, ilçeler için ilçe ida
re kurullarınca bu bölgelerde oturan taşınmaz mal 
sahipleri arasından onbeş bilirkişi her yıl Ocak ayının 
ilk haftasında seçilerek isim ve adreslerini bildiren lis
teler valiliklere verilir. 

Bu listeler valilikçe onandıktan sonra odalardan 
gelenler il merkezi ile ilçelerdeki asliye hukuk mahke
melerine; taşınmaz mal sahipleri listelerinden iher biri 
de seçildikleri yerin asliye hukuk mahkemelerine gön
derilir. 

Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 
Bilirkişi kurulu; kamulaştırmaya konu olan yerin 

cins ve niteliğine göre, ikisi odalar listesinden, biri de 
taşınmaz mal sahipleri listesinden seçilmek suretiyle 
üç kişiden oluşur. 

248 — 



M. G. Konseyi B : 180 

Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün niteliği göz 
önüne alınarak, bilirkişinin ikisi de aynı uzmanlık ko
lundan seçilebilir, 

Kamulaştırmayı yapan idarede görevli olanlar ve 
kıymet takdiri komisyonunda kıymet takdiri işinde bu
lunanlar ile kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri 
ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece 
dahil, kan ve sıhrî hısımları ve mal sahipleri ile men
faat ortaklığı olanlar bilirkişi seçilemezler. 

İhtisas odalarının liste veremediği veya verilen lis
telerden fiilî ve. hukukî sebeplerle bilirkişi seçiminin 
imkânsız olduğu illerde, kamulaştırılan taşınmaz malın 
cins ve özelliğine göre, Bayındırlık, Tarım ve Orman 
daireleri ile diğer resmî daire ve kurumlardan alına
cak fen adamları ile bilirkişi kurulu tamamlanır. Bun
ların da bulunmadığı veya fiilî veya hukukî sebeplerle 
bilifkişi seçimlerine imkân olmadığı takdirde, komşu 
illerin oda listelerinden, yoksa yukarıda belirtilen res
mî daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile 
kurul tamamlanır. 

Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı olanlar 
ve yukarıdaki fıkrada gösterilen kimseler arasından 
taraflar bilirkişi seçmskte birleşemedikleri takdirde 
bilirkişiler 'hâkim tarafından re'sen seçilir. 

Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın kıymetini 11 ve 
12 nci maddeler hükümlerine göre tayin ve takdir ede
rek, gerekçeli raporunu en kısa zamanda mahkemeye 
verir. 

Bilirkişi kurulu, kıymet komisyonunca tespit edi
len kıymette bir değişiklik yapmış ise, bunun neden
lerini raporunda belirtir. 

Hâkim bilirkişi kurulu tarafından takdir olunan 
bedelde açık bir isabetsizlik bulduğu veya kıymet tak
diri komisyonu tarafından tayin edilen kıymet ile bi
lirkişi kurulunun belirlediği kıymet arasında önemli bir 
oransızlık gördüğü takdirde, aynı usullerle yeni bilir
kişi kurulu oluşturarak 'kıymet takdiri yaptırır. 

Hâkim bilirkişilere yemin ettirir. 

Kıymet takdirinde, kamulaştırmayı yapan idare 13 
üncü madde gereğince tebligatı kamulaştırma kararı
nın tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde usuîiüne 
göre yaptırmamış ise kamulaştırma kararının hak sa
hibine tebliğ olunduğu, 'tebligat yapılmadan dava açıl
mış ise, davanın açıldığı gün esas tutulur. 

Maliklerinin, zilyedlerinin veya diğer ilgililerin tes
piti mümkün olmadığı ve sahipsiz göründüğü takdirde, 
taşınmaz malların ilerde ortaya çıkacak maliki, zilyedi 
veya diğer alakalıları tarafından talep edilecek ka-

— 249 

4 s 11 . 1983 0 : 2 

mulaşitırma bedellerinde veya bu kamulaştırmaların 
bedellerine vaki olacak itirazlarda, taşınmaz malın 
kamulaştırma tarihindeki kıymeti esas tutulur. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Acele Elkoyma, Tescil işlemleri ve Aynın Çekişmeli 
Olması 

BÎRİNCÎ BÖLÜM 
Eîkoyma 

Acele işlerde elkoyma ve tescil 
MADDE 16. — Kamulaştırma işlemine ilişkin 

yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe veya 
kamulaştırma 6 ncı maddenin son fıkrası uyarınca ya
pılmış ise davaların sonucu beklenmeksizin kamuTaş-
tıırirmaisı yapıllıaın taışııramıaz ırııadıın hemen el konul'ıma-
sına idarece zorunluluk igörüldüğü hallerde, taşınmaz 
malın takdir olunan kıymeti millî bankalardan biri
sine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleri ile bir
likte mahkemeye verilip taşınmaz malın durumunun 
tespiti istenir. Mahkeme sekiz gün içinde taşınmaz 
malın sahibini davet ile beş gün zarfında taşınmaz 
malın, 11 inci maddede yazılı olduğu şekilde kıymet 
takdirine esas olabilecek bütün niteliklerini tespit et
tirerek, o taşınmaz malın idare adına tescil edilme
sine karar verir ve bu kararı tapu dairesine bildi
rir. 

Bu işlem, mahkemenin davetine uymayanların gı
yabında yapılır. 

IKaimufe'şlteıllımalsı'yiapıiliaın ıtlaşıınmıaz imalın ımü'lkiıye-
ti veya payı çekişmeli bulunduğu hallerde dahi bu 
madde hükmü uygulanır. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda ya
tırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

IKINCI BÖLÜM 
Tçscil ve Aynın Çekişmeli Olması 

Tapulu taşınmaz mallarda tescil 
MADDE 17. — TdbÖiğ edilen kaımulta'şltıırmia dşte-

mina karşı liıdlaırî ve adlî yaırtgıya başvuıruillmıadığı ve
ya bu konuda açılan diavıaHamn kelsin olarak sonuç-
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Hanıdığı aınüaik taşınmaz imal afafaibibnâa lerağ vermediği 
hıalerde, takdir ©dilen ve aıntorııhın bedellin tamamı 
ımıffllî bamlkallıaırdan birine yaıtnrDarak makbuzu ilgili 
fodîge örnekleriyle birlikte mahkemeye veralliır.- Mah
keme iki tarafı derhal davet ederek, gdtaeimeılJeıri ha-
ÜJinde gıyaplarımda, bölgeleri inceleyerek; ıkamıulaışftır-
ınıa usulüne uygun şekilde tarnıaımilanmış ise, taşımımaz 
mallın foamuiaştıııimıa yapan iildare aıdın'a tesciline karar 
verir ve tapu dairesine bildirir. 

'Kjaimultaşitonmlalsı yaipılüaın taşınmaz mail tabslls edil
diği fcıamu Ihlizimeltü itlilhartiyllte «içle-kaydı gerdkime'yen 
bir mitdliğe dönüşmüş İse, istek halinde sicili kaıydiMiım 
terkinine karlar verliılliır, 

'Bu .teşdi ve iterkiin iiişHemü sunasında mail sahliplleırıi-
nin bu taşımımaz mıail möden'iyle vergi ilişkisi aıraımmaz. 
Arnaalk, i g i i tapu dairesi durumu verigi dairesine todl-
dirfc 

ıBu Kaınunuın 3 üncü ımıaddesıimin ikinci fııkrasımda 
fodlirtilen haillerde yapılacak kamuılıaşltarmafllarda yateı-
laoaJk miktar, ödemecdk ilk taksit bedelidir. 

BAŞKAN — 17 indi miadde üzerinde söz aikıaık 
isteyen vlar mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi 'okutuyorum : 
Aynın çdklşmdii bulunımıaısa 

MADDE 1*8. — Kamulliaştorılian taşımmaız maüın 
aynı üzerliridldki çekişmıdlerde kamulaştırmayı yapan 
İdareye husumet düşmez. Ancıak müMdi'yetİn 'kişiler ara
sımda çekişmeli 'ollmialsı İdare aldıına-,tesdile emgeft de
ğildir, 

BAŞKAN — 18 in'di madlde üzerimde siöz affimak 
isteyen vaır ımı? Yoktur, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. * 

19 uncu mualddeyi lokultuıyoruım : 
Tapulda Ikayi'tll'i olknayaın taışımmaz malların te&ciii 

•ve zilyedin haklllart 

MADDE 19. — Tapuda kayıtlı olmayan taşın
maz mallın zMyddıi ımevcuit o:liup da zlilîyedılıiMie iktisap 
iddiasında bülümuraa, kamulaştırma yapan idare ma
hallinde tahMIkat yapaır. Delilleri toplar ve keyfiyeiti 
blir tutanakla belirtir. Bu tutamakta, zıillyedüın kimliği, 
zillyedliğin başilamgıç ve süresi, vergi kaydı, yüz ölçü
mü ve o yerin mülkiyelinin fcazamtaa şaitftılarımıin var 
olup ollmıadi'ğıınji belirtir. Taşınmaz mala takdir edilen 
değerlin tamamını veya ödenmesi gerdken ilik takisi-
diinıi millî barikatlardan banine yaiuıraıralk makbuzunu 

tahkikat Ve Ikatmlullaışltıırma evrakı ille birlikte taşınmaz 
miaiın bulunduğu yer asilliye hukuk mahkemesine ve-
nii'< 

iMah'keme, sekiz gün içinde evrlak üzerinde ince
leme yaparak taşınmaz imalın lehine Ikamuilaıştıırmıa 
yapılan İdare adına tdsc'ünii ve aynıca ziyedinim şerh 
verilmesini tapu dalkeisine blldiırür. 

Mahkeme, üdlaırî tahkikat sonucunu zilyedim ka-
mulaşjtıırma tarîilhlinlde taşıınmaz mıalliı Medenî Kamun 
hükümHieri dairesinde ve ziilyedlİkle iktisap dtmiış oüı-
ıduğuınu ıbelrlfcmieye yeterli görmediği takdlirde ıduırumu 
zilyede geırelkç'effiarilylle teblllığ eder. ZÎyddıiın tebliğ ta
rihlinden (itibaren -otuz gün içinde Medenî Kanunun 
zü'lyedlklıe iktisap hükümfarı daliresiımde aynı uisul ve 
isteklilere ıgöre 'dava açıanak taşınmıaız miaüı kıamuillaş-
tılrıma tarihinde iktisap etmiş ollduğunu ispat eifcmesi 
llazıımldır. Ziılyed bu rnlüdddt 'içimde dlava açtığımı bdl-
ıgelendirmedili Ifcalkdlirde kamuilıaş'tıiTimla beddıi kaimu-
Üaşitıırmıayı yapan idare tarafından emanete affiıınıır. 

Üçüncü şahıslıariın umiumî hükümler dıaiiırıesıinde ka-
mullaşjtMima beddîıine istihkak davaisı açmak halkları 
salklııldır. 

Mahkeme, idarî tahkikatm iktisap idıdiasımı haddi 
gösıterecdk mahiydtlte alduğüınu göfurse, durumu o 
yeırin maliye daireisiime bildirmekle beraber taşıınmaz 
mailim buftundüğu yerde uygun görülecek araçlarla 
iki defa lam eder. Kamulaştırma bedelli on ımllyom 
Üıra ve 'daha fazla ise ilamım bir defa da gazeteyle 
yapüllmıası zoruınlludur. 

İtamlda : 
a) Taşınmıaz mıallıın bulunduğu yeni, mevkii, sını

rı, miktarı, 
lb) Zilyedin kimliği, 
•c) Kaımullaişjtırma beddlıimin yaitıırıllldığı baınka, 

'd) Halk sahiplîıeırMn ıscün illamdaın iltübiaıren üç ay 
içinde ziıîyed aleyhline geneıl hükülmller daıiıresinde dava 
açtıkliarımı bdlgdlemdirmediMeıııi takdirde, kamuilıaştıır-
ma bedellinin zilyede verileceği, 

'BoİMieMir. 
'Som liîamldam İtibaren üç ay içimde Haizime veya 

üçündü bir kimse taıraıfımdlam zilyet alleyhline Idıava açıl-
ıdığı bd'Jgdîenidiriknıddiği taıkdindle zilyet kamufllaşıtııırma 
bedelİnüln Ikem'disime ödenmesini itsteyebill'iır. Ancak, 
idare 'duırulmu vergi daliresline bıMidliriir. 

Bu müddet dçiıride zilyet ateyhine dlava açılırsa, ka-
muilıaş'tırmıa beddlnin ödentrıdsi davamıın Ikeslimllteşmıesi-
no bırakılır. 

Kamuiîaşltormıa bedelimin z;Iyede veriilknüış otoasu, 
o ICaşımmaz mallida hak İddia edenlariin ıgemei hüikülm-
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(İtetr daıiıreslindie zilyet aleyhine, bedele ıfsitıihkak davası 
açmalk Ihakılaırıınıi düşünmez. 

îdaıre yulkaıradaıki fıikraHaır gereğince işlem yiapmaı-
mış ise, toamulıaışjtıınıllıaın yedin mülkiyetini kaziandığtinı 
!îspat yüiktülmÖlüıMigü züütyıode düşer. 

Tapuda k'aıyııtk olmayan bu gilbi taşıramaz mallar 
hakkında da 16 inci madde hükmü luygAnabillir. 

•Başkası iadınia tapulu, ısıabJpsıiz ve zilyedi itaıralfın-
daın Itottop edilmleimtiş yerin ikamuflıaıştıırimıaSiiında, bi-
wa ve ağaçlanın 11 ve 12 nci maddeler uyıaınınca tok-
ıdlir olkmuain IbedeM Eillyedline ödeniır. 

'Bu mlaidde gereğince mahkemece yapnlıacalk âsAetn-
3er sdbehüyfle kamutaşteniaıyı yıapan İdareden âbın, teb
liğ gîdeıteıi hariç, hıerhaıngji bir harç ve gider sdiıa-
mıaz4 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde siöz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nei maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Boşaltma 

Taşınmaz malın boşaltılması 
MAİDDE 20. — 16, 17 ve 19 uncu maddelere da

yanılarak lehine kamulaştırma yapılan idare adına 
tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltıl
ması idarece icra memurundan istenir. İcra (memuru 
taşınmaz malı onbeş gün içinde boşaltmalarını için
dekilere tebliğ eder. Bu süre içinde taşınmaz mal bo
şaltılmazsa icraca boşaltılır. İtiraz ve şikâyet boşalt
mayı durdurmaz ve maihkemece ihtiyatî tedbir kara
rı verilemez. 

Taşınmaz malın boşaltılması sebebiyle mal sahibi 
ve idare tazminat ile sorumlu tutulamaz. 

Ekili arazinin boşaltılması Ihasat sonuna bırakılır. 
Hasat zamanının beklenmesi mümkün olmadığı haller
de kamulaştırmayı yapan idare, mahkemece takdir edi
lecek ekin bedelini tazmin etmek şartıyla; arazinin 
boşaltılmasını talep edebilir. Ekin bedeli 11 ve 12 nci 
maddeler uyarınca yapılan kamulaştırma değerinin 
tespitinde nazara alınmış ise, taşınmaz malın boşaltıl
ması için tekrar bu bedelin tespit ve ödenmesi gerek
mez. 

BAŞKAN — Bu onbeş günlük süre biraz az değil 
mi? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Halen yürürlükte bulunan 6830 
sayılı İstimla'k Kanunundaki süre de onbeş gündür 
efendim. 

BAŞKAN — Bu sürenin onbeş gün olmasından 
dolayı bir sıkıntı doğmuyor mu acaba? 

ALİ ARCAK (îhtisas Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Bir sıkıntı doğurmuyor efendim. 

Şimdiye kadar bu sürenin uzatılmasıyla ilgili bir 
istek gelmedi. Çünkü onbeş gün içerisinde, idarenin 
biran evvel el koyup tesisleri yaptırmaya başlaması 
gerekiyor. Onbeş gün içerisinde boşalt diye tebliğ 
ediyoruz. Şimdiye kadar bu konuda bir itiraz gelmedi. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Zaten bir yıldan beri uzayan bir prosedür 
var; onun sonunda da bir onbeş gün süre veriliyor 
efendim, 

BAŞKAN — Yani, tebliğden sonra onbeş gün?. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Evet efendim, tebliğden sonra, tescil iş
lemleri tamamlandıktan sonra. 

ALİ ARCAK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Tescil için açılan davalar da so
nuçlandıktan sonra bahis konusu olan bir boşaltma 
işlemi oluyor. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

121 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma 

İdarenin tek taraflı vazgeçmesi 
MADDE 21. — İdare kamulaştırmanın her saf

hasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yet
kili merciin kararı üfr kamulaştırmadan tek taraflı ola
rak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Şu kadar ki, 
dava sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile 
harç, harcanan «mek ve işin önemi gözetilerek mah
kemece maktuen takdir olunacak avukatlık ücreti ida
reye yükletilir. 

BAŞKAN — IBu biraz haksızlık olmuyor mu? 
İdare kamulaştırma kararı verdi; tam işler bite

ceği sırada, malı kamulaştırılan şahıs; «Ben nasıl ol
sa buradan şu kadar para alacağım, bu parayla başka 
bir şey alayım» dedi ve gitti bir anlaşma yaptı; bir 
bina veya başka bir şey aldı. Paranın bir miktarını 
peşin verdi, «Geri kalan parayı da kamulaştırma be-
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delini alınca ödeyeceğim» dedi. Tam bu sırada da ida
re kamulaştırma işleminden vazgeçti. 

Ne olacak şimdi? 
ALİ ARCAiK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanıim, bu mad
denin uygulanmasında daha çok bilirkişilerin tespit et
tiği değerin gerçek değerinden çok fazla bir miktarda 
olması karşısında İdare zorluk içerisinde kalıyor. Onun 
için, idare «ben bu fiyata burayı almam» diye vazge
çiyor; ama, vazgeçerken karşı taraf da mağdur olma
sın» diye, dava açması sebebiyle yaptığı masraıfları, 
İnatta tuUtuğu avukat ücretini dahi idare ödüyor. Yal
nız, bu avukatlık üoreti, diğer davalarda olduğu gibi 
nispî harç, nispî tarife üzerinden değil. Ancak hâkim 
takip edilen davaların niteliğine, avukatın yaptığı ça
baya maktuen bir ücret tayin ediyor. Onu da Yargı
tay denetliyor, icap ederse düzeltiyor. 

BAŞKAN — Benim söylediğim gibi bir durum 
olsa; belki karşı taraf da zarar ziyan için tazminat 
davası açabilir. 

ALİ ARCAK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yargı
tay Temsilcisi) — İdarenin vazfeçme hakkı olduğu 
için, haklı bir nedenle kamulaştırmadan vazgeçiyor. 
Haklı Ibir hareketten dolayı da (bir tazminat davası 
düşünülmemiş. 

BAŞKAN — Bu maddeyi bildiğine göre, alma
sın; sonuna kadar beklesin, sonuçlansın ondan sonra 
alsın. 

21 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ed'i'lmişjtir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Tarafların anlaşmasıyla vazgeçme ve devir 
MADDE 22. — Kamulaştırmanın ve bedelinin 

kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların, kamulaş
tırma amacına veya kamu yararına yönelik herhan
gi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, key
fiyet 13 üncü madde hükmü uyarınca mal sahibi 
veya mirasçılarına duyurulur. Bu duyurma üzerine 
mal sahibi veya mirasçıları, aldığı kamulaştırma be-
'del'ini üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri 
alabilir. 

Ancak, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştır
mayı yapan idare dışında başka bir idare, kamulaş
tırma yoluyla gerçekleştirebileceği bir kamu hizmeti 
amacıyla istekli olduğu takdirde, yukarıdaki fıkra 
hükmü uygulanmayarak bu Kanunun 30 uncu veya 

1050 sayılı Mühasebei Umumiye Kanununun 23 ün
cü maddesine göre işlem yapılır. 

(BAŞKAN — 22 nci madde (üzerinde söz almak 
Meyen var mı? Yok. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
etienler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Mal sahibinin geri alma hakkı 
MADDE 23. — Kamulaştırma (bedelinin kesin

leşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaş
tırmayı yapan idarece veya 22 nci maddenin ikinci 
fıkrası uyarınca devir veya tahsis yapılan 'İdarece; 
kamulaştırma ve devir amacına u'ylgun hiç bir işlem 
veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik 
bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu 
gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaş
tırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek ka
nunî faiziyle birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri 
alabilir. 

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılma
yan geri alma hakkı düşer. 

Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla ta
şınmaz mal (birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu ta
şınmaz malların durumunun 'bir bütün oluşturduğu 
kabul edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygu
lanır. 

Özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayaca
ğına ilişkin hükümler saklıdır. 1164 sayılı Arsa Ofisi 
Kanununa dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda ve 
bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında be
lirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda bu mad
de hükmü uygulanmaz. 

'BAŞKAN — Burada «'beş yıl» kaydı olduğundan 
(biraz tehlikeli (bir madde. (Büyük Millet Meclisi bi
nası yapılacak diyelim, (bunun için bir sürü yer ka-
mulaştırıldı; ama o meclisin yalnız projesinin yapıl
ması üç, dört sene alır. Eğer aradan 5 sene geçmiş
se .arazisi kamulaştırılanlar onları geri alacaklar. 

ALİ ARCAK ^İhtisas Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu mad
dede biz eski 6830 sayılı Kanuna göre değişiklik, bazı 
yenilikler getirdik. 

öyle ki, 6830 sayılı Kanundaki maddede; «Bir 
tesisat yapılmamışsa geri alınır» hükmü vardı. Fakat 
biz Manbül'da çok yürekler acısı bir tecrübe geçir
dik': İdare kamulaştırdığı yerdeki gecekonduları te
mizledi, her tarafını telle de çevirdi; fakat imar 
mevzuatı dolayısıyla işlem bir türlü bitmedi. 5 sene 
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dolduğu an sahipleri yer geri aldı ve milyonlarca, 
milyonlarca para gitti. Biz de genel kurulda o kararı 
'bir oyla kaybettik; yüreğimiz onun için yangındır. 
Onun için burada; «Herhangi 'bir işleme başlama-
mışsa» diye bir hüküm getirdik. 

BAŞKAN — Bir işlem yapılmış olması kâfi yani 
plana 'başlanmış olması 'bile kâfidir. 

ALİ ARCAK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Talbiî, ihale edilmiş olması 'buna 
kâfi gelsin dedik. 

'MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Proje ihalesinin nihayetlenmiş olması 
kâfi gelir. 

ALİ ARCAK ı(lhtısas Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu mad
deyi ona göre düzenledik efertdim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Zaten 
«İşlem» kelimesi bilinçli kullanıldı efendim. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ KİSİM 
Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu 

ile ve Acele Kamulaştırma 

BİRİNCİ ÖÖLÜM 
Hasar 

Kamulaştırma (bedelinden düşülebilecek hasar 
(MADDE 24. — 21, 22 ve 23 üncü maddeler uya

rınca 'kamulaştırılmasından vazgeçilen veya ıgerî alı
nan taşınmaz mal üzerindeki bina, sabit tesisler ve 
ekili dikili şeyler yıkılmış, sökülmüş veya harap ol
muş ise, taşınmaz malın geri alınmasında mal sahibi 
veya mirasçısı, kamulaştırma tarihindeki değerine 
ıgöre farkının, ödeyeceği kamulaştırma bedelinden 
düşülmesini isteyebilir. 

Bu madde ile 21, 22 ve 23 üncü maddelerin uy
gulanmasından doğacak anlaşmazlıklar adlî yargıda 
çözümlenir. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'25 inci maddeyi okutuyorum : 
1K1NOİBÖLÜM 

Tebliğ ile Doğacak Haklar ve Borçlar 
Hakların sınırlandırılması ve mülkiyetin idareye 

geçmesi 
'MADDE 25. — Hakların kullanılması ve borç

ların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma iş
lemi mal sahibi için 13 üncü madde uyarınca yapı
lan tebligatla, idare için tebligata çıkarmakla başlar. 
Mülkiyetin idareye geçmesi, bu Kanundaki özel hü
kümler dışında kamulaştırma işleminin idarî yargı 
yönünden kesinleşmesi ile olur. Dava açabilmek için 
idarenin tebligat yapması veya tebligata çıkarması 
şarttır. 

Tebliğ tarihinden İtibaren taşınmaz mal sahibinin 
kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malda yeni 
inşaat veya ekim yapmak veya mevcut inşaatta esaslı 
değişiklikler meydana getirmek gibi kullanma hak
ları kalkar. Bundan sonra yapılanların değeri dikkate 
alınmaz. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Trampa Yolu ve Acele Kamulaştırma 

Trampa yolu ile kamulaştırma 
(MADDE 26. — Mal sahibinin kabul ötmesi ha

linde kamulaştırma bödeli yerine, idarenin kamu hiz
metine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, 
bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak mik
tarı verilebilir. 

Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz 
malın değeri, idarenin ihale komisyonunca yoksa bu 
amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşın
maz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit 
olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz 
malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüzyir-
misini aşamaz. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Acele kamulaştırma 
MADDE 27. — 3634 sayılı Millî Müdafaa Mü

kellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savun-
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ması İhtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulun
ca karar alınacak 'hallerde veya özel kanunlarla ön
görülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşın
maz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dı
şındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili 
idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o ta
şınmaz malın 11 ve 12 nci madde esasları dairesinde 
ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce 
tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi 
adına millî bir bankaya yatırılarak o taşınmaz mala 
el konulabilir. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasın
da belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda 
yatırılacak miktar »ödenecek ilk taksit bedelidir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI KISIM 
Bedelsiz Kullanma, Giderlerin ödenmesi ve İdareler 

Arasında Taşınmaz Mal Devri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
'Bedelsiz Kullanma ve Giderleri 

'Bedelsiz kullanma yetkisi 
MADDE 28. — Millî Savunma inşaat ve tesisatı 

için gerekli 'görülen gerçek ve özel hukuk tüzelkişi
lerinin mülkiyet ve tasarrufunda veya ruhsatname ile 
intifaları altında bulunmayan kireç, taş ve kum 
ocaklarını, hiçbir resim ve ücrete tabi olmadan kul
lanmaya Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

Bayındırlık, Köy işleri ve Kooperatifler Bakan
lıkları ile T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü de aynı sebep ve şartlar
la, demiryolu hattının veya karayolunun veya su 
tesislerin her yönündeki, gerçek ve özel hukuk tü-
zelkişilerinıin mülkiyet ve tasarrufunda veya ruhsat
name ile intifaları altında bulunmayan kireç, taş ve 
kum ocaklarını hiçbir resim ve ücrete tabi olmadan 
kullanabilirler. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 

Giderlerin ödenmesi 
MADDE 29. — Kıymet takdiri komisyon başkan 

ve üyelerinin, kıymeti takdir edilen her taşınmaz mal 
başına kamulaştırmayı yapan idare tarafından takdir 
edilecek ücretleri ile gerçek yol giderleri, tapu harç
ları ve bu 'kanunun gerektirdiği diğer giderler, idare
ce Ödenir. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri 

Arasında Taşınmaz Mal Devri 

iBir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye devri 
MADDE 30. — Kamu tüzelkişilerinin ve kurum

larının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya 
irtifak «hakları diğer bir kamu tüzelkişisi veya kuru
mu tarafından kamulaştırılamaz. 

Taşınmaz mala; kaynak veya irtifak hakkına ih
tiyacı olan idare, ödeyeceği 'bedeli de belirterek mal 
sahibi idareye yazılı olara'k başvurur. Mal sahibi ida
re devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde 
cevap vermez ise anlaşmazlık, isteyen idarenin baş
vurusu üzerine Danıştay ilgili idarî dairesince ince
lenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır. 

Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde; alıcı 
idare, devirde anlaşma tarihinden veya Danıştay ka
rarının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde, 
10 uncu maddede yazılı kıymet takdiri komisyonuna 
değer takdir ettirir. Taraflar bu komisyon raporuna, 
kendilerine veriliş veya tebliğ ediliş tarihinden itiba
ren otuz gün içinde itiraz ettikleri takdirde, anlaş
mazlık, 29.6.1938 tarih ve 3533 sayılı kanun hüküm
lerine bağlı olmaksızın taşınmaz malın bulunduğu 
yer asliye hukuk mahkemesince karara bağlanır. 

BAŞKAN — İki kamu kurumu arasındaki ihti
laf bu, değil mi? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

Kamu kurum ve kuruluşları birbirlerinin malla
rını kamulaştıramayacaklar, ancak ihtiyaç halinde 
istekte bulunacaklar, (İlgili daire muvafakat verirse 
verecek, vermediği takdirde anlaşmazlığı Danıştay 
Birinci Dairesi çözümleyecek. Bir de bedeli üzerin
de uyuşamama halinde yine bu kanunun hükümleri 
çerçevesinde takdir komisyonlarınca değer biçilecek, 
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bu değere itiraz da genel 'hükümler çerçevesinde hal
ledilecek. 

BAŞKAN 30 uncu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ KISIM 
Yasak İşler ve Ceza Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yasak İşler 

Yasak işler ve eylemler 
ıMA'DDE 31. — Aşağıda yazılı işler ve eylemler 

yasaktır. 
a) Kıymet 'takdir komisyonu başkanı ve üyeleri 

ile 'bilirkişilerin kendilerine resmen takdir edilen üc
ret dışında herhangi 'bir suretle çıkar sağlamaları, 

b) Kamulaştırma kararının tebliğinden sonra ta
şınmaz malın 'başkasına devir ve ferağ veya temliki, 

c) Artırılan bedele göre artıp eksilen vekalet üc
reti kararlaştırılması, 

d) Dava giderlerinin avukat veya dava vekilleri 
veya onlar adına hareket edenler tarafından kabul
lenilmesi, 

e) Kamulaştırma bedelinin artırılması hali ön
görülerek hu miktarın veya bir kısmının nakden ve
ya diğer suretlerle .avukat veya dava vekili veya on
lar adına hareket edenler tarafından mal sahibine 
önceden ödenmesi, 

ty Artırılan kamulaştırma bedelinin tamamının 
veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya on
lar adına hareket edenlere aît olacağının kararlaştı
rılması, 

g) Yukarıda yazılı 'bentlerde yasaklanan işlem 
ve eylemlerin avukat veya dava vekillerince bizzat 
veya aracı ile mal sabJbine teklif edilmesi veya bun
lara yardımcı olunması. 

BAŞKAN — Bunlar talbiî açık yapılmıyor, değil 
mi? 

MALİYE (BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OöLU — Açıktan da yapıldığı oluyor efendim. Zon
guldak'taki davada işçilerin durumu; hepsinden açık
tan vekalet alarak yapılmış. Yani yapılıyor. 

BAŞKAN — Yalnız mirasçılar veriyor davayı 
bir avukata; avukat da, «Şimdi 'ben sizden şu kadar 
para alırım» diyor; onlar da 4Şu kadar para alırsan 
bunun yarısı senin olsun» diyor. 

1 MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — özel olarak anlaşırsa alamaz; vermezler 
avukata efendim; anlaşma yapması lazım. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 32 nci maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

Görevli Kişilerin Suçları ve Ceza Hükümleri 
Görevli kişilerin «uçları 
MADDE 3'2. — Bu Kanuna göre görevlendirilen-

I lerden suç işleyenler, Devlet memuru gibi -cezalandırı
lırlar. Şu kadar ki verilecek cezalar; o suç için mu
ayyen olan cezanın yarısından az olmamak üzere iki 

I katına kadar artırılır. 
BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen? Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 33 üncü maddeyi okutuyorum : 
I Cezalar 
I MADDE 33. — Fiilleri daha ağır cezayı gerek-
I tiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bu Kanu-
I nun 3*1 inci maddesinin (a), (e), <f) ve (g) bentlerine 
I aykırı hareket edenler, bir yıldan aşağı olmamak 
I üzere hapis ve ellibin liradan üçyüzbin liraya kadar 
I ağır para cezasıyla, <fc), (c) ve (d) bentlerine aykırı 
I hareket edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 
I onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla 

cezalandırılırlar. 
BAŞKAN — Eski kanunda bu cezalar nasıldı? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

I KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Hepsine 
I aynı ceza veriliyordu, şimdi ikiye böldük Sayın Cuım-
I hurbaşkanım. Emrederseniz açıklama yapalım. 
ı BAŞKAN — Hayır. Yani cezalar eskisine naza-
I ran çoğaltıldı mı, aynı mı duruyor, yoksa ikiye mi 

bölündü? 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (ihtisas Ko-

I misyonu Üyesi) — Para cezaları artırıldı efendim. 
I BAŞKAN — Hapis cezalarında bir artırma yok?. 

HÂKİM ALBAY EDİP GtJLTEKÎN (ihtisas Ko-
I misyonu Üyesi) — Hapis cezalarında artırma söz 

konusu değil, yalnız fiiller arasında ağırlık derecesi
ne göre bir derecelendirme yaparak indirim yapıldı. 

I BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
| Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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34 üncü maddeyi okutuyorum : 
SEKİZİNCİ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
Mal sahibinin sağladığı yararları geri alma hakkı 
MADDE 34. — Mal sahiplerinin 31 inci mad

dedeki yasaklara rağmen avukat veya dava vekilleri
ne veya bu Kanuna göre görevlendirilenlere veya 
üçüncü şahıslara verdkleri paraları veya sağladıkları 
yararlar karşılığını bir yıl içinde geri almaya hakları 
vardır. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
İmar mevzuatı uygulanan veya özel parselasyon 

yapılan yerler 

MADDE 35. — İmar mevzuatı gereğince düzen
lemeye tabi tutulan parsellerden düzenleme ortaklık 
payı karşılığı olarak bir defaya mahsus alman yol, 
yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine 
ayrılan yerlerle, özel parselasyon sonunda maliki
nin muvafakati ile kamu hizmet ve tesisleri için ay
rılmış bulunan yerler için eski malikleri tarafından 
mülkiyet iddiasında bulunulamaz ve karşılığı istene
mez. 

BAŞKAN —35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36. ncı maddeyi okutuyorum : 
Kamulaştırmadan sonra alınan tapu kaydının ip

tali 

MADDE 36. — Kamulaştırma kanunları uyarın
ca gerekli işlemler tamamlanıp tapuda kayıtlı olan
ların idare adına intikallerinin yapılmasından, tapuda 
kayıtlı olmayanların tescillerinin sağlanmasından son
ra, kamulaştırılan yer için herhangi bir nedenle ger
çek ve tüzelkişiler adına yeniden tapu tesis edildiği 
takdirde, idarenin isteği üzerine hâkim, evrak üzerin
de ve lüzum gördüğü takdirde mahallinde inceleme 
yaparak sonraki kaydın iptali hakkında bir karar 
verir. 

Bu işlemler harca ve resme bağlı değildir. 
BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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37 nci maddeyi okutuyorum : 
Yetkili ve görevli mahkeme ve yargılama usulü 
MADDE 37. — Bu kanundan doğan tüm anlaş

mazlıkların) adlî yargıda çözümlenmesi gerekenleri, 
taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahke
melerinde basit yargılama usulü ile görülür. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Hak düşürücü süre 
MADDE 38. — Kamulaştırma yapılmış, ancak 

işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırma hiç ya
pılmamış iken kamu hizmetine ayrılarak veya kamu 
yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde 
tesis yapılan taşınmaz malın malik, zilyet veya miras
çılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hak
kı yirmi yıl geçmekle düşer. Bu süre taşınmaz mala 
el koyma tarihinden başlar. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Buradaki, «üzerinde tesis yapılan» 
deyimi anaunsuru teşkil etmektedir. Halbuki, üzerinde 
tesis yapılan veya herhangi 'bir surette kullanılan, 
mesela bir eğitim alanı, bir atış alanı olarak kullanılan 
bir yer de olabilir. 

BAŞKAN — O da bir tesistir, üzerinde bir şey 
yapılmıştır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Aynı anlamda kullanılırsa, mut
laka bir inşaat yapılmış gibi, uygulamada ne anlama 
geliyor? 

BAŞKAN — Atış alanı yaptı ise, hedefler, şunlar 
bunlardır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Dar manada tesis ve bina denirse?.. 

BAŞKAN — Tesis çeşitlidir, yerin altında da olur. 
Buyurun efendim. 
ALİ ARCAK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yargıtay 

Temsilcisi) — Bu maddenin ilk kaynağı olan 353 
sayılı Kanunda, «tesis yapılan» kaydı var. Biz yargı 
olarak kararlarda askerî manej için kullanılan yerlere 
dahi «tesis yapılma anlamındadır» diye kararlar verdik. 
Onun için, burada gerçekten bir şey yapılması veya 
bazı taraflarının görülmesi lazımdır ki, yirmi yıla 
rağmen sesini çıkarmasın ve dava hakkı düşsün. 
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BAŞKAN — Benim dediğim gibi, o tesistir, ufak 
da olsa bir tesistir. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, biz Hükümet teklifin
de Medenî Kanunun zilyetlik yolu ile iktisabının 
esasını koymuştuk. Yani, ihtilafsız şekilde yirmi yıl 
süre ile idare tasarruf etti ise tesis yapmasına lüzum 
yoktur. Mesela, Tarım Bakanlığı ekip biçmiştir, her
hangi bir tesis de yapmamıştır, onu da kapsasın 
amacıyla; «yirmi yıl idarece nizasız ve aralıksız kul
lanılmakta olan, tesis yapılan ve idarece nizasız ve 
aralıksız kullanılmakta olan taşınmaz malın» demiştik. 

«İdarece nizasız ve aralıksız kullanılma» kısmını 
çkarmış İhtisas Komisyonu. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz? 
ALİ ARCAK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yargıtay 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, «niza» demek, 
o yeryüzünün dava edilmesi ve çekişme doğması de
mektir. Oysa, eğer mal sahibi yirmi seneden dolayı 
bir dava açmış ise zaten bu madde kapsamının içine 
girmeyecektir. «Nizalı» kelimesini koymamıza gerek 
yok. Eğer hiçbir şey yapmadan idarenin yirmi yıl 
müddetle kullanmasına sesini çıkarmamış, bir mül
kiyet iddiasında bulunmamış ise o zaman gidecektir. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Tabiî zaten kanunun aslı da o; yirmi yıl 
içerisinde niza çıkartmamış ise geçiriyor o müddeti, 
yirmi yıldan evvel niza çıkartmış ise zaten geçilmez. 

ALİ ARCAK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yargıtay 
Temsilcisi) — Olmaz, onun için biz gerekli görmedik. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Nasıl olmaz; Medenî Kanunun aslındaki ifadesi 
de o değil mi? 

ALİ ARCAK {İhtisas Komisyonu Üyesi - Yargıtay 
Temsilcisi) — Medenî Kanundaki hükmün neticesi 
bu, orada mülkiyeti kazandırıyor, burada kayıp et
tiriyoruz. Medenî Kanundaki bu deyim mülkiyet hak
kını kazandırmak için; halbuki burada tersine. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Ama, yine mülkiyet hakkını kazanması için 
karşı tarafın hakkını kullanmaması. 

ALİ ARCAK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yargıtay 
Temsilcisi) — Bizce konsa da fark etmez. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Konursa tesis şartı aranmaz. Çünkü Karayol
larının bu hususta çok ihtilafı olduğunu biliyorsunuz. 
Yani, yol geçmiş, ama kenarındaki boş kalan kısım 
için «yol geçmemiş, tesis yok» diyorlar. 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — İdarenin daha lehine bu; çünkü 
aralıksız, nizasız yirmi yıl kullanma gibi; bu niza 
nedir, itiraz nedir bunlar tespit edilmemiş, burada 
gayet açık olarak 'belli. Yirmi yıl içerisinde herhangi 
bir dava açmamış ise, tamam. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ 
LU — Hayır, tesis yapmamış ise davayı elli yıl sonra 
bile kabul ederler. 

BAŞKAN — «Üzerinde tesis yapılan taşınmaz 
mal» denmiş, yani şart konmuş. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Demin arz ettim, kullanmayı da 
tesis kabul etmiyor. Eğer, «kullanma» tesis kabul 
ediliyor ise... 

BAŞKAN — Bizim için öyle de; Karayollarında 
ise tesis yapmıyor, ileride yapacak, ama yirmi sene 
yapmamış. Yani, yolun iki tarafında bir yer almış, ama 
bir şey yapmamış. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Şimdi dolu dava var, nasıl kabul edeceklerini 
bilmiyorum. 

BAŞKAN — Ama, «kamulaştırma yapılmış, ancak 
işlemleri tamamlanmamış veya kamuüaştırma hiç ya
pılmamış», denryor; hiç yapılmamış ise, öyle şey 
olur mu? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOG-
LU — Ona bir şey demeyiz, onlar idarenin ihtilafı, 
buraya girmez, kamulaştırma yapılan bir yer değil. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu, Anayasa ile pek bağdaşır bir 
madde değildir. Buna rağmen, idare yirmi yıl içerisin
de kamulaştırmış, ama işlemini tamamlayamamış, tabiî 
karşı taraf hiçbir şey söylememiş; Sayın Başkanın 
izah ettiği tarzda hiç niza falan yok. 

BAŞKAN — Kamulaştırması yapılmış da, karşı 
taraf sesini çıkarmamış, bu nasıl olur? Öyle ise sahibi 
bulunamamış demektir. 

Buyurun. 

A. ERKAN YAZGAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Bayındırlık Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bu özellikle Karayolları ile ilgili ollarak ko
nulmuş bir maddedir ve şu okuduğumuz metindeki 
ifade idarenin daha lehinedir. Yani «nizasız ve fası
lasız, aralıksız olsun» der isek, idarenin aleyhine olur, 
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Sizse açık olarak bir örnek vereyim: Bir yol geçirmişiz, 
bir testis yapmışız, yirmi yıll önce, otuz yıl önce oradan 
bir yol geçirmişiz; yol geçirmişiz ama, ondan sonra 
hiçbir şey yapmamışız; bir tesis yapmışız, beli bir ka
mulaştırma işlemini 'de yapmışız; fakat ondan sonrasını 
tekemmül ettirmemişiz. Yani 38 inci madde, «Bir 
ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz 
malın malik, zilyet veya mirasçılarının bu taşınmaz 
mal ile ilgili her türlü dava hakkı yirmi yıl geçmekle 
düşer» demek suretiyle idareyi koruyor. Yirmi yıl 
zarfında oraya yol yapıldığını mutlaka vatandaş görü
yor, ama yirmi yıl ses çıkarmıyor. Bu nedenle idareyi 
koruyan bir madde olarak gelmiştir. «Nizasız ve fası
lasız olması» dersek idarenin aleyhine olur. 

BAŞKAN — Onu anladım da; ikinci hususu, 
yani «ancak işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştır
ma hiç yapılmamış iken kamu hizmetine ayrılarak» 
kısmını anlamadım. Kamu hizmetine ayrılmış ise niçin 
kamulaştırma yapmamış? 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Efendim, Devletin diye 'biliyoruz, ayrıca bir 
sahibi olduğunu bilmiyoruz; çünkü tescilli değil. 

BAŞKAN — Buyurun. 

A. ERKAN YAZGAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Bayındırlık Bakanlığı Temsilcisi) — Çok eski yıllarda 
yani bundan kırk yıl önce, yol fevkalade önemli idi, 
demiryolları ve karayolları çok önemli idi. Türkiye'de 
üretim alanlarını, küçük birimleri ilçelere ve illere 
ulaştıran bağlantılar yoktu. Bu nedenle üretilen bir 
mal olduğu gibi kalıyordu. Ulaştırmak için yola fev
kalade büyük bir ihtiyaç vardı. Bu nedenle vatandaşlar 
Devlete, «Gelin şu yolumuzu yapın da,. ürettiğimiz 
malları ilçelere ulaştıralım. Hastalarımızı tedavi et
tirelim, ihtiyaçlarımızı giderelim» diye talepte bulu
nuyorlardı ve hibe ediyorlardı; «Aman gelin bu arsa
ları alın, yeter ki bize 'bir yol yapın, bunun üzerinde 
bir tekerlek dönecek» diyorlardı. 

BAŞKAN — O şekilde olanlar?.. 

A. ERKAN YAZGAN (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Bayındırlık; Bakanlığı Temsilcisi) — Tabiî efendim. 

Aradan uzun yıllar geçti. Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1950 yılında kuruldu eskiden ismi Köprü 
ve Şoseler Reisliği idi. Vatandaşın bu talebi karşısında, 
Devlet de büyük bir gayretle bu yolları yapmak için 
faaliyete girişti. Devletin memurları çantalarına pa
raları yüklediler, doldurdular ve vatandaşın yanına 
gittiler; derhal parasını verdiler ve 1295 sayılı Kararna
meye göre işleri tekemmül ettirdiler. Vatandaşların 

büyük bir bölümüne hibe ettirdiler, fakat aradan 
zaiman geçmesi neticesinde vefatlar oldu, miras inti/kal-
leri oldu, o zaman hibe edilen yerleri, vatandaşların 
rızasıyla verdikleri bu yerler ve parası derhal ödenen 
bu yerleri evrak olarak ispat etmek imkânı ortadan 
kalktı. 1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü ku
rulunca, daha önceki kuruluş evrakları tam olarak 
vermedi, veremedi, dokümanları muhafaza edemedi. 
Bu nedenle arada bir boşluk doğdu. Bu boşluktan 
istifade etmek isteyen bazı açıkgöz vatandaşlar, daha 
önceleri hibe ettikleri, parasını aldıkları bu yerleri 
tekrar gündeme getirmek suretiyle Devletten almak 
talebinde bulundular. Yirmi yıl içinde üzerinde tesis 
yapılmış, üstünden yol geçiyor, vatandaş bunu biliyor; 
fakat evrakları olmadığından, ispat edilememesinden 
yararlanarak, Devletten tekrar, mükerreren bir para 
alma durumuna giriyorlar. İşte Devlet, bu mükerrer 
ödemeleri önlemek için tedbir almak istedi ve bu 
nedenle bu maddeyi gündeme getirdi. 

BAŞKAN — Buyurun, 

HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu, Kadastro Genel Müdürü) — Mahallinde ka
dastro ve tapulama ekiplerimiz çalışma yaptığı sırada, 
gittiğimizde, kamuya ayrılmış bir yer buluyoruz, bir yol 
buluyoruz veya bir hizmete ayrılmış bir yer buluyoruz; 
fa'kat vatandaş çok eski tarihli bir tapu getiriyor; tapuyu 
getirdiği zaman, eğer idareyi de aynı şekilde ispata 
davet edersek, idare durumunu ispat edemiyor, fakat 
fiilî durum idare lehinde olduğu için, yirmi yıl da 
geçmiş ise artık tapulama ve kadastro ekiplerimiz bu 
fiilî duruma uygun olarak Devlet lehine tespit yapmak 
imkânına bu madde ile kavuşacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Ama, bu kanun yürürlüğe girdikten 

sonra bu madde işler; bu madde yirmi sene evveline 
götürür mü? Bunu geçici madde ile sağladınız mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK. (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. Aslında, çok özür dilerim, bu madde Ana
yasa ile şey yapması gerekirdi; fakat daha önceden 
bu tatbikat görmüş. 

BAŞKAN — Anayasa, yeni Anayasadır; bu ise 
-20 sene 30 sene evvelki husustur. 

HALİM ÇORBALI (İhtisas Komisyonu Üyesi) -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü) — Arz edeyim 
efendim. 

Millî Birlik Komitesi zamanında çıkan 221 sayılı 
bir kanun vardı; ona göre 1961 tarihinden evvelki 
bugünkü hak sahipleri hakkında 2 yıllık bir dava 
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hakkı tanımıştı, 2 yıl sonra da tasfiye olunacaktı. O 
geri kalacak hususlar içindi, çünkü eskisi 221 sayılı 
Kanunla halledilmişti. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ALİ ARCAK (thtisas Komisyonu Üyesi - Yargı
tay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu mad
deyi koyarken biz yargı olarak bir olayın etkisindey-
dik. Diyarbakır'da davalar. açıldı; 20-25 yıl evvel 
Karayolları yollar yapmış; vatandaşlar «Bize tebli
gat yapılmadı» veya «biz parayı almadık» diye 25 
yıl sonra dava açarak, 25 yıl sonraki değeri istedi
ler. Biz, o zamanki mevzuattan yararlanıp bunları 
verirken çok üzüldük, çünkü mümkün değildi; 20 yıl 
evvel belki parasını da almıştı; fakat şimdi bu gibi 
harcamaları önlemek için bu maddeyi getirmek za
ruretini duyduk. Getirirken de, Türk hukukunda bu
nun bir misali var : Tapulama Kanununda, tapula
ma komisyonunun tespit ettiği tarihten 10 yıl geçtik
ten sonra eski haklara istinaden yeni bir dava açı
lıp hak iddia edilemez diye 31 inci maddede böyle 
bir hüküm vardı, tki gün evvel çıkan bir içtihatta 
da; «tapulama komisyonunun tespit ettiği tarihten 
itibaren» diye bunun başlangıcı alındı. Bunun da et
kisiyle bunu bir sukutu hak müddeti, hakkı düşüre
cek bir süre olarak kabul ettik ki, hâkim de bunu 
resmen nazarı itibara alsın; karşılıklı olarak, savu
nuldu savunulmadı, zamanaşımı müddetinde bulu
nuldu bulunulmadı gibisinden meseleler de kalmasın 
diye itirazları tasfiye edici nitelikte, hukuk ilkelerine 
uygun bir yol olarak seçilmiştir. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

" Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Vergilendirme 

MADDE 39. — Emlak Vergisine esas olan en 
son vergi beyan değeri kesinleşen kamulaştırma be
delinden az olduğu takdirde aradaki fark Emlak 
Vergisine tabi tutulur. 

Emlak Vergisi beyannamesinin ek süreye rağmen 
verilmemiş olması halinde, kesinleşen kamulaştırma 
bedeli beyannamesi verilmemiş dönemlere ait yergi 
beyan değeri yerine geçer ve vergi ağır kusur cezalı 
olarak tarh olunur. Ek süreden sonra verilen beyan
namelerde gösterilen değerin kesinleşen kamulaştır
ma bedelinden yüksek olması halinde bu farka ait 
vergi ye ceza düzeltilmez. 

ı Kamulaştırılan gayrimenkulun vergi değeri 1319 
sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29, 31 ve 32 nci 
maddelerine göre vergi dairelerince takdir ettirilmiş 

i ve takdir edilen değerler kesinleşmiş ise bu madde 
I hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
1 isteyen var mı? 
I Buyurun. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddeyi Ge
lirler Genel Müdürlüğünce hazırlayıp vermişlerdir; 

I fakat o zaman ben burada değildim, geldikten sonra 
gördüm. Bu yüzden, bu maddenin düzeltilmesi için 

I bir takririm var. Netice itibariyle maddenin ruhun
da bir değişiklik yok; fakat ifadesi itibariyle, «beyan 
değeri» gibi sözler kullanılmış, aslında gayrimenku
lun beyan edilen vergi değeri vardır, ona «beyan de-

I geri» denilmez. O bakımdan, lafzını düzelten takri-
I rimi, müsaade ederseniz arz edeyim. 

I BAŞKAN — Maliye Bakanının 39 uncu madde 
I üzerindeki önergesini okutuyorum : 

«Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 39 uncu maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Adnan .Başer Kafaoğlu 
Maliye Bakanı 

Vergilendirme 
MADDE 39. — Emlak vergisi tarhına esas olan 

en son vergi değeri kesinleşen kamulaştırma bede
linden az olduğu takdirde aradaki fark emlak vergi
sine tabi tutulur. Bu farka ait vergi 1319 sayılı Em
lak Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin son fık
rası hükmü dikkate alınmak suretiyle kusur cezalı 
olarak tarh olunur. 

Emlak vergisi beyannamesinin ek süreye rağmen 
verilmemiş olması halinde, kesinleşen kamulaştırma 
bedeK beyannamesi verilmemiş dönemlere ait vergi 
değeri yerine geçer ve vergi ağır kusur cezalı olarak 
tarh olunur. Ek süreden sonra verilen beyannameler
de gösterilen değerin kesinleşen kamulaştırma bede-

I linden yüksek olması halinde bu farka ait vergi ve 
I ceza düzeltilmez.» 

BAŞKAN — «Emlak Vergisi beyannamesinin ek 
süreye rağmen verilmemiş olması halinde» diye baş
layan ikinci fıkrayı izah eder misiniz? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OöLU — Sayın Cumhurbaşkanım, gayrimenkulun 

j vergi tarhına esas bir vergi değeri yoksa,, bu tstim-
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lak Kanununa göre, 7 nci maddede geçiyor, vergi 
dairesi takdir yaparak vergi değerini belli eder, diyor. 
Bu vergi değeri ile istimlak değeri arasında yine de 
bir fark olabilir. 

Daha önceki vergi değerinin istimlak değerine 
esas olmasına dair Anayasa hükmünün Anayasa 
Mahkemesinde bozulması haline de böyle bir uy
gulama sebep olmuştur; mükelleflerden bir kısmı be
yanname vermiş oluyor, bir kısmı beyanname verme
miş oluyor. Beyanname vermiş olanlar için istimla
ke esas olarak o değer alınıyordu, beyanname verme
yenler için de yeniden takdir yapılsın deniliyordu. 
Yeni yapılan takdirle istimlak komisyonunun takdiri 
arasında da farklılık oluyordu. Anayasada da «beyan 
edilen değer» denildiği için, beyan edilenlerle beyan 
edilmeyenler arasında büyük farklılık doğuyordu. 

Benim nazarı dikkatimi celbeden husus, bu Ka
nunda vergi değerini beyan etmemiş mükellef için 
idarece yeni bir değer konması. Bu istimlak değerin
den önce, istimlak edileceği belli olunup da vergi 
dairesine istimlaki yapan idarece yazı yazılınca bizim 
vergi dairemiz hemen bir gayrete geçerek ve vergi 
değeri tespitine gidecek. Eğer o vergi değeri tespit 
olursa, tespit edilen vergi değeri ile istimlak değeri
nin arasındaki fark vergisiz kalacak. 

İşte, her halükârda mükellefler arasında eşitlik 
sağlayabilmek için istimlak değeri ile vergi tarhına 
esas olmuş değerin arasındaki farkın emlak vergisine 
göre vergilendirilmesi, ki bu da binde üç civarında 
bir vergidir, kimseyi de rahatsız etmez. Eğer bu şe
kilde istimlak değerini geçmiş yılların vergisinin dü
zelteceği değer diye kabul etmezsek, yine büyük bir 
oyun oynayacaklar, beyan edilmemiş değerler yine 
muhafaza edilecek, beyan edilmemiş değeri «idare 
takdir yapsın» denilecek, idare de takdir yapacak, 
onun üzerindeki takdir ve istimlak değeri arasındaki 
kısım vergilendirilmeden bırakılacak. Bunu önlemek 
için her halükârda, vergi değeri var; vergi alınmışsa 
vergi değeri ile istimlak değeri arasındaki fark; eğer 
vergi değeri yoksa istihlak değeri vergi değeri olarak 
kabul edilerek tamamı üzerinden emlak vergisi alın
ması esasını getiriyor. Herhangi bir itilaf çıkarmaya-. 
cak çok kesin bir durum olacaktır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye ne diyor? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Biz ka
tılıyoruz efendim. 
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ALİ ARCAK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yargı
tay Temsilcisi) — Komisyon bu meseleyi görüştüğü 
zaman, «Beyanname vermiş bir kişi vergi farkını öde
sin, ona bir itirazımız yok; ancak kendisinden kusur 
cezası diye bir ceza alınmasını doğru görmedik; yal
nız hiç beyanname vermeyenlerden, kanuna riayet 
etmediği için, ağır kusur cezası alınsın» dedik. Şimdi, 
kanuna riayet ederek beyanname veren kişiden, ara
daki farkı da vergilendirdikten sonra, bir de kusur 
cezası alınmasını adalete uygun görmedik. 

BAŞKAN — Birinci fıkradaki hususu kastediyor
sunuz değil mi? 

ALİ ARCAK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yargı
tay Temsilcisi) — Beyanname verenler, cezasız ola
rak vergi farkını verir. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Efendim, biz komisyondaki müzakereyi 
nazarı itibare alırken, burada bir incelik getirdik; 
kusur cezası herkes için değil; beyanname veren mü
kelleflerle bilahara idarece takdir edilen değer ara
sında yüzde 5Û'den fazla fark olursa beyanname ve
renlerden de fark, kusur cezalı olarak alınıyor. Bu
rada da aynı usulü getirdik. Dedik ki : «1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin son 
fıkrası hükmü dikkate alınmak suretiyle»; yani yüz
de 5Üye kadar fark varsa cezasız alınıyor; ama fark 
kasıtlı şekilde yüzde elliden fazla ise, o zaman kusur 
cezalı alınıyor; binde üç olan miktar orada binde 
dörtbuçuğa çıkıyor. Bu sebeple hakkaniyete uygun
dur diye düşünüyorum. 

Arz ederim. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
husus Komisyonda tezekkür edildi. Bir taşınmaz ma
lın değeri beyannamede bir milyon lira olarak göste
riliyor; ama bilahara 5 milyon liraya satılıyor ve bun
dan hiçbir zaman kusur cezası alınmıyor; ama bu 
taşınmaz mal 5 milyon liraya kamulaştırıldığında 
aradaki fark kusur cezalı olarak alınmak suretiyle 
vergilendiriliyor. 

Komisyon olarak, bu bir düzenleme ile normal 
olarak vergilendirilsin şeklinde düşündük, bir kusur 
cezası tertip edilmesin, dedik. Çünkü adaletsizlik olu
yor. Kişi taşınmaz malını bir kişiye sattığında bundan 
kusur cezası alınmıyor, hiçbir muamele yapılmıyor; 
o taşınmaz mal Devlet veya bir kamu kuruluşu tara
fından kamulaştırıldığında kusur cezalı olarak vergi 
alınıyor. Bunu nasıl izah ederler acaba? 
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MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Sayın Cumhurbaşkanım, onlardan da alınıyor; 
hemen satış bedeli takdir edilir ve aradaki fark da 
tarh edilir. 

BAŞKAN — Satışı gerçek değer üzerinden yap
mıyor da onun için ceza verilemiyor. •' 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Gösterdiği anda hemen alınır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Biz vergi alındığı kanaatindeyiz. 
Bir milyon lira değer ile beyan edilen bir taşınmaz 
mal beş milyon liraya satılırsa, aradaki fark kusur 
cezalı olarak alınmalı. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — O düzeltilir; takdir komisyonundan geçer 
ve farkını alırlar. 

A. ERKAN YAZGAN (ihtisas Komisyonu Üye
si - Bayındırlık Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, düzenlenen ikinci fıkra uygulama açı
sından idareye kolaylık getirecektir. Bu nedenle tek
lif doğrultusunda karar verilmesi uygun olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — -önerge üzerinde başka söz isteyen 

var mı? 
Buyurun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Komisyon olarak önej*geye katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 
39 uncu madde olarak bu önerge kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan ve saklı tutulan hükümler 
MADDE 40. — 31.8.1956 tarih ve 6830 sayılı is

timlak Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 8.7.1981 tarih 
ve 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 5 inci mad
desi ile 21.1.1982 tarih ve 2587 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesinin kamulaştırılan taşınmaz malın de
ğerinin tespitine ilişkin hükümleri- yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

7.3.1954 tarih ve 6236 sayılı Petrol Kanunu ve 
değişiklikleri, 15.4.1955 tarih ve 6538 sayılı İstanbul 
Kapalı Çarşısının Tamir ve İhyası Hakkında Kanun 
hükümleri ile diğer özel kanunlardaki kamulaştırmaya 
ilişkin hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
bazı sahaları istimlak edip kapatıyor ve 5 - 6 sene hiç

bir işlem yapmıyor ve tesis de kurmuyor. Onlar bun
dan muaf mı? 

HALIM ÇORBALI (ihtisas Komisyonu Üyesi -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü) — Sayın Cumhur
başkanım, oradaki durum biraz farklı; işletme ve ara
ma hakkı alıyorlar; toprakla ilgili değil, doğrudan 
doğruya arama hakkı ve işletme hakkı alıyorlar. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OöLU — Sayın Cumhurbaşkanım, Petrol Kanununa 
göre iki türlü ruhsat verilir ve her ruhsatın da harcı 
vardır; Petrol Dairesi, bugün Akaryakıt Dairesi Ge
nel Müdürlüğü dediğimiz daire tarafından, ruhsat 
harçları alınır. Arama ruhsatı harçları iki senede bir 
yenilenir, eğer arama yapmamışsa iptal edilir, yenisi 
verilir. Bunun toprağın mülkiyetiyle hiç iüşkisi yok
tur; toprak sahibi şahıs ise, yani toprak Hazineye ait 
değilse, o araştırmayı yapmak için toprak sahibi ile 
anlaşır. O toprak üzerinde arama hakkım alıyor. 
Toprak üzerinde şantiye gibi bir tesis yok ise toprak 
sahibi yine toprağını ekip biçebilir. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
İstimlak Kanununa yapılan atıflar 
MADDE 41. — Diğer kanunlarda İstimlak Ka

nununa veya belli maddelerine yapılan atıflar bu Ka
nuna veya bu Kanunun aynı konuları düzenleyen 
madde veya maddelerine yapılmış sayılır. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce verilmiş olan kamu yararı ve kamu
laştırma kararları geçerlidir. Ancak, idarece henüz 
kıymet takdir edilmemiş olan işlerde, kıymet takdir 
işlemleri ile sonraki işlemler bu Kanun hükümlerine 
göre yapılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe' girmesinden önce açılmış 
ve henüz kesin hükme bağlanmamış davalarda bu 
Kanun hükümleri uygulanır. Ancak bu Kanunla ge
tirilen değişik hükümlerin uygulanması nedeniyle hak
sız çıkan tarafa harç, yargılama gideri ve avukatlık 
ücreti yükletilemez. 
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BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce açılan davalarda, davanın açıldığı 
günde yürürlükte olan kanunlara göre işlemeye baş
lamış olan dava süreleri, o kanunlara göre tespit 
edilir. 

BAŞKAN — Evvelce verilen süreler ile buradaki 
süreler arasında bir fark var mı? 

H Â K I M T Ü M G E N E R A L M U Z A F F E R BAŞ
K A YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Var efen
dim. 

ALİ ARCAK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yargı
tay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, önceki 
kanunda dava süresi 15 gün ile sınırlı idi, burada 30 
gün olarak belirlenmiştir vatandaşın lehine olarak; 
idarenin lehine olanları da 60 güne çıkardık ve diğer 
kanunlardaki sürelerle de uygunluk sağlanmış oldu. 

BAŞKAN — Bu kanun çıkmadan önce dava sü
resi 15 gün ise o süre içinde olacak. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OöLU — Bu bir hukuk kaidesidir, zamanına ait hük
me tabidir. 

SEDAT GÜNERAL (Mili! Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, diğer 
kanunları görüşürken, yeni kanunun çıkmasından 
sonra eski kanun hükümleri yürürlükte değildi; açıl
mış olan davalarda dava konusu kalkar diye hüküm 
konmuştu. 

BAŞKAN — Bazı yerlerde koyduk dava mevzuu 
ise. 

SEDAT GÜNERAL ( Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Artık dava mevzuu olmaz denil
di, burada dava mevzuu devam ediyor; bu çok önem
li bir madde Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 ile o halledildi; ya
ni dava açılmış ise bu kanuna göre yürütülecek. «Bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve he
nüz kesin hükme bağlanmamış davalarda bu Kanun 
hükümleri uygulanır.» diyor. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, eskiden kamulaştırma aleyhine; 
kişiler 15 gün; Devlet ise 30 gün içinde dava açma 
hakkına sahip idi, Şimdi ise kişi 30 gün, Devlet ise 
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60 gün içerisinde dava açma hakkına sahip olacak. 
Ancak bu süreyi, eski yasaya göre Devlet de geçir
miş olabilir, kişiler de geçirmiş olabilir; onlara yeni
den bir dava açma hakkı vermek mecburiyeti olma
sın diye, o zamanki zamanaşımları geçerli değildir. 

BAŞKAN' — Geçici madde 2 zamanaşımıyla il
gili. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
şöyle dememiz lazım idi; 15 günlük süreyi dolduran
lara bir 15 gün süre daha, Devlet için de bir 30 gün 
daha süre verelim demek gerekirdi. Halbuki zama
nında dava açmamış, o işten vaz geçmiş, bir daha 
dava açmasın diye bu şekil getirilmiştir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — öbüründe kıymet takdiri bu ka
nuna göre devam edecek. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce kamulaştırılmış ve kamulaştırma 
bedelinin kesinleşmesi dört yılı tamamlamış taşınmaz 
mal hakkında 22 nci madde hükmüne göre işlem ya
pılmış veya yapılacak olması halinde, idarelere bu 
Kanunun yürürlüğünden itibaren 2 yıllık ek süre hak
kı tanınır. 

Mal sahibinin geri alma hakkı ancak bu sürenin 
tamamlanmasından sonra doğar. 

BAŞKAN — Bu nedir? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhunbaşkanım, beş yıl içinde bir tesis yapmak 
durumunda idi; şimdi biz başka idareye de bunu 
devretme yetkisini verdik. Tabiî yeni devrettiğimiz 
idarenin eskiden böyle bir hakiki yoktu. Yeni idare 
de bu bir yıllık süre ile bağlı kalmasın da iki sene 
bunun üzerinde düşünsün, buraya ne tesisi yapalım 
veya yapmayalım diye. 

BAŞKAN — iki sene daha yapmazsa o zaman 
hakkı düşecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Örneğin 
dört yılını eski idarede geçirmiş gayrimenkul, yeni 
verdiğimiz idarenin ise bir yıllık bir süresi var; 
proje yapma safhasında olabilir; ona bir hak tanı
mak için iki yıllık süre tanıdık. 
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BAŞKAN — Niye dört yıl dedfc de beş yıl de
medik? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Beş de
yince beşi bitirmiş olur o zaman. 

BAŞKAN — Dördü bitirmiş, ama daha beşi bi
tirmemiş. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Verdi
ğimiz tarihten itibaren iki yıl daha uzayacak. 

ıSEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Beş yıl vardı efendim; üç yılı 
bitirirse daha iki yılı var. Üç yılı bitirdikten sonra 
başka bir yönetime, idareye devrederse ve bu idare 
iki yıl içinde işlemini yapsın, tesisini kursun; fakat 
dördüncü yıl bittikten sonra devrederse, yeni idare
ye 'bir sene kalıyor. 

BAŞKAN — Yok, iki sene kalıyor. 

SEDAT GÜNERAL <MiHÎ Güvenlik Konseyi 
Genel .Sekreteri) — Bir sene. Bununla iki sene olu
yor. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OGLU — Bununla iki seneye çıkıyor. 

BAŞKAN — Yani bir sene daha fazladan veril
miş oluyor. 

ALİ ARCAK (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yargıtay 
Temsilcisi) — Beş yıl sonra onun dava hakkı 4oğ-
muştur. Müktesep hakkı olur, dolayısıyla çelişir. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OöLU — Bu beş yılı altı yıla çıkaran bir işlemdir 
efendim. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde, üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4 . - 5 Ocak 1961 tarih ve 

221 «ayılı Kanunun kapsamına girmeleri nedeniyle 
kamu tüzelkişileri veya kurumları adına kamulaştırıl
mış sayılan taşınmaz malların eski malik, zilyed veya 
'bunların halefleri tarafından açılmış ve kesin hük
me 'bağlanmamış davalarda sözü edilen 221 sayılı 
Kanunun 'hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde hakkında söz 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂİKlM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Ka

mulaştırma Kanunu 1956 yılında yürürlüğe girdiğin
de, değişik mevzuat içinde bulunan hükümler bir ka
nun içinde toplanmış ve disipline edilmiş idi. Ancak 
bu kanunun yürürlüğünden önceki tarihlerde idare
ler, kamulaştırma yapmadan veya kamulaştırma .iş
lemlerini tamamlamadan, gene kamu hizmetleri ama
cıyla bazı taşınmaz mallar üzerinde tesisler meydana 
getirmişlerdi. Bu emrivaki 221 sayılı Kanunla hu-
kukileştirilerek, bu tarihe kadar idarece el konulmuş 
ve tesis yapılmış olan taşınmaz mallar kamulaştırıl
mış sayılırlar diye 19K31 tarihinde kabul edilen bu 
kanunla bu müessese getirilmiş idi. Burada ilgililere 
sadece et koyma tarihindeki rayiç üzerinden gayri
menkul bedelini isteme hakları tanınmış ve bu da iki 
yıllık bir süre ile sınırlanmış idi. 

Bunun dışında başkaca tazminat veya mülkiyeti 
isteme hakkı, kişiler bakımından, tanınmamış idi. Bu 
şekilde açılmış ve halen devam etmekte olan dava
lar mevcut ve olabilir. 

Bu kanunun kapsamı içerisinde bulunan taşınmaz 
mallara ilişkin olarak bu yolda açılmış davalar ba
kımından 221 sayılı Kanun hükümlerinin uygulana
cağını vurgulamış oluyoruz. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

iKAYNAiK (İhtisas Komisyonu IBaşkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, biraz önce kabul buyurduğunuz 
38 inci maddeyi daha önce yapmışlar; ama bunu 
221 sayılı Yasayla da yasalaştırmışlar. 

BAŞKAN — O 221 sayılı Kanunu zaten biz yü
rürlükten kaldırmıyoruz. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — 221 sayılı Kanunu kaldırmı
yoruz; halen yürürlükte ve devam edecektk, 

BAŞKAN — Kaldırılan Kanunlar arasında o 
yok. 

ALİ ARCAK {İhtisas Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — 2121 Sayılı Kanuna göre açılan 
davalar bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel 
açılmış ise 221 sayılı Kanuna göre işlem görür. Bu
nun dışındakiler 221 sayılı Kanunun Anayasaya ay
kırı olduğuna dair Anayasa Mahkemesinde, halen 
açılmış dava var; geçici madde ile zaten onlar korun
mak istendi. Bir iptal karşısında; çünkü birçok aske
rî tesisler vardır, o eski davalara sirayet etmesin di
ye onları koruyucu şekilde bu geçici 4 üncü madde
ye koyduk. Eğer Anayasa Mahkemesi iptal kararı 
verirse, burası orayı koruyacak; ama iptal etmezse 
tabiî yürürlüğü devanvedecek. 
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MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Bundan sonra açılacak davalarda da 38 
tinci madde işleyecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Çok 
özür dilerim efendim. 

Bu şöyle diyor; 6830 sayılı İstimlak Kanunu yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar kamulaştırma işlerine 
dayanmaksızın kamulaştırılan bu gayrimenkuller 
kamulaştırılmışlardır. Ama 1961 Anayasasında 221 
sayılı Kanun Anayasaya aykırı değildir diye madde 
vardı, onun için getirilmiştir. 
. BAŞKAN — Peki. 

Geçici 4 üncü madde üzerinde söz almak isteyen 
var mî? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. — 

Madde 42'yi okutuyorum: 
MADDE 42. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer, 

• • ! • < • ! 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 43. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün için görüşülecek başka konu bulunmadı
ğından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanına Saati : 17.50 

* • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

180 İNCİ BİRLEŞİM 

4 Kasım 1983 Cuma 

Saat : 14.30 

I. — KANUN TASARI'VE TEKLİFLER* 
1. — Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarı

sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/745; M. G. Konseyi : 1/614) 
<©. Meclisi S. Sayısı : 556; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 708 ve 708'e 1 inci Ek) 

2. — 6830 Sayılı İstimlak Kanununun 22 ve 23 
üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Kamulaştırma (Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metinleri ve Millî Gü
venlik ıKonseyi İhtisas Komisyonu Raporu. {D. Mec
lisi : 1/810, 1/756; M. G. Konseyi : 4/602, 1/620) 
<İD. Meclisi S. Sayıları : 559, 591; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 683) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 708'e 1 inci Ek 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/745; M. G. Konseyi : 1/614) 

(D. Meclisi S. Sayısı: 556) 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 
T. C, 

Millî Güvenlik Konseyi 
Millî Savunma Komisyonu 3 Kasım 1983 

Esas No. il/745 
Karar No. ; 73 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

25 Ekim 1983 günü yapılan oturumda, hazırlanış şeklinin değiştirilmemesi, amaç, kapsam ve tanım mad
delerinin metinde bırakılması, ön sunuşa getirilmesi direktifleriyle Komisyonumuza iade edilen .«Seferberlik 
ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı» istem uyarınca uygulayıcı kuruluştan daha fazla .teknik elemanın da çağrılıp, 
dinlenmesiyle yeniden incelenip, görüşülmüştür. 

Önceki Komisyon raporunda da belirtildiği gibi tasarının tümü (benimsenmiştir. 
Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen benimsenmiş, 2 nci maddeye metnin içeriğinde bulunan 

hazırlıklar ve teşkilatlanma eklenmiştir. Tanımları ihtiva eden 3 üncü maddede, uygulama, ilan ediliş şekli göz 
önünde tutularak, seferlik genel ve kısmî olarak isimlendi rilmiştir. Seferberlik hali belirli duruma getirilmiş, sınırlı 
savaş lüzumsuz görülerek alınmamış, savaş hali özlü bir şekilde tanımlanmıştır. 

Millî Güvenlik kurulu ile ilgili madde, bu kuruluşun Genel Sekreterliği ide madde kapsamına alınarak ve 
kendi kanunu ile alakalı kanunlara gönderme yapılarak yeniden dlizenlenmişitir. 

Danışma Meclisi metninin 6 nci maddesi 7 nci madde olarak kaJbul edilmiş, acil ihtiyaç duyulan yedek perso
nelin (Başbakanın muvafakati ile alınması ve böylece gerekçede açıklanan sıkıntıların giderilmesi sağlanmak is
tenmiştir. 

10 uncu maddenin kenar başlığında ve içinde değişiklik yapılarak, önceki raporumuzda belirtilenler dışında 
genel ve kısmî seferberliğin aynı usulle ilanı sağlanmış, ayrıca kısmî seferberlik ilan edlilen bölgeler dışındaki 
personele, mala ve hizmetlere yükümlülük uygulanabileceği belirtilmek suretiyle uygulamada görülen aksaklık
lar giderilmiştir. 

12 nci madde olarak metinde yer alan maddede «seferberlik halinde görevlendirilecek komutanların görev 
ve yetkileri» belirli hale getirilmiş, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda yer alan hükümlerin, atıf olduğu 
için, tekrarından kaçınılmıştır. 

Danışma Meclisince kalbul edilen 24 üncü madde değiştirilip, kanun yayımı tarihinde yürürlüğe sokulduğu için, 
19 uncu maddede belirtilen tüzüğün yürürlüğe girmesine kadar, 1211 sayılı Seferberlik Kanunu hükümlerine 
göre hazırlanmış yönetmeliklerin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasını öngören geçici 
madde metne eklenmiştir. 
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Daha önceki raporda maddelerde yapılan mühim değişiklik üzerinde etraflıca durulduğu için tekrarından 
kaçınılmıştır. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâk. Tümgeneral 

Üye 
İlhan KÖSEOĞLU 

Hâk. Kd. Alh. 

Üye 
Metin SAĞLAM 

Kur. Alto. 
Genkur. Sef. D. Bşk. 

Üye 
Sadık İNAN 

Hâk. Yzb. 
M.S.B. Kanunlar D.'de 

Üye 
Mehmet US 

İçişleri Bak. Huk. Müş. 

Üye 
Kayhan ERTEN 

Maliye Bak. Huk. Müş. 

Üye 
Mustafa F, AĞAOĞLU 
Millî Güvenlik Kurulu 
Gen. Sek.de Hük. Müş. 

Millî Güvenlik Kçnseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Ek) 

http://Sek.de




DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve savaş 
haline süratle ve dtkin bir şekilde geçirmek suretiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş hükümlerinin uy
gulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, seferberlik ve savaş hali ile ilgili kaynakları gerçek kişileri, kamu ve özel ku
rum ve kuruluşlar ile bunların sahip olduğu her türlü mal 've hizmetleri kapsar. Seferberlik ve savaş hali ile 
ilgili diğer kanunlardaki bu Kanuna aykırı olmayan hükümler saklıdır. 

Tanımlar 

MADDE 3. — 1. Seferberlik : Devletin tüm güç ve kaynaklarının savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şe
kilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak 
ye hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir. 

2. Topyekûn Seferberlik : Devletin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması için mevcut bütün güç ve 
kaynaklardan istifade edilerek yapılan seferberliktir. 

3. Sınırlı Seferberlik : İç veya dış tehdide karşı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamı veya bir kısmına 
ait kurulu ve seferde kurulacak birlik, karargâh ve kurumlar ile ülke savunmasında görev alacak diğer teşkil
lerin tamamı veya bir kısmının ihtiyacını karşılayacak personel, mal ve hizmetlerin hazırlanması, toplanması, 
tertiplenmesi ve kullanılmasıdır. 

4. Savaş : Devletin bekasını temin etmek, millî menfaatleri sağlamak ve millî hedefleri elde etmek ama
cıyla, başta askerî güç olmak üzere Devletin maddî ve manevî tüm güç ve kaynaklarınm hiçbir sınırlama
ya 'tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir. 

5. Sınırlı Savaş : Malhdut bir hedefin elde edilmesi için yapılan ve millî güç unsurlarının kısmen kulla
nılmasını gerektiren savaştır. 

6. Savaş Hali : Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından savaş ilanına karar verilmesi veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken, ülkenin ani bir saldırıya uğraması ve bu sebeple Silahlı 
Kuvvetlerin kullanılmasına karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Cumhurbaşkanı tarafından Türk 
Silalhlı (Kuvvetlerin kullanılmasına karar verilmesinden; (Bakanlar Kurulu kararı ile bu halin kaldırıldığı 
ilan edilinceye kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınır
landırıldığı durumdur. 

7. Seferberlik Hali : Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı ve uygulamanın devam ettiği durumdur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Ek) 
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(M. G. K.) 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve sa
vaş haline süratle ve etkin bir şekilde geçirmek suretiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş hükümleri
nin uygulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, seferberlik ve savaş halini, barış döneminden itibaren yapılacak hazırlık ve 
teşkilatlanmayı, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarını, bun
ların sahip olduğu her türlü mal ve hizmet yükümlülüklerini kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — 1. Seferberlik : Devletin tüm güç ve Kaynaklarının savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şe
kilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak 
ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir. 

2. Genel Seferberlik : Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve kay
nakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberliktir. 

3. Kısmî Seferberlik : Ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynak
ların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir. 

4. Seferberlik Hali : Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam 
eden durumdur. 

5. Savaş : Devletin bekasını temin etmek, millî menfaatleri sağlamak ve millî hedefleri elde etmek 
amacıyla, başta askerî güç olmak üzere Devletin maddî ve manevî tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırla
maya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir. 

6. Savaş Hali : Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilân edilmesine kadar devam 
eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Ek) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilatlanma 

Kadro ve görev tespiti 

MADDE 4. — Bu Kanun uyarınca seferberlik ve savaş hali ile barış döneminde yapılacak işlemler için 
mevcut teşkilatlanma ıda dikkate alınarak, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına görevler verilir ve bun
lardan gerekli görülenlerde bir teşkilat kurulur ve çalıştırılır. Bu maksatla yapılacak teşkilatlanma ve bunlara 
verilecek görevler bu Kanun gereğince çıkarılacak tüzükte belirtilir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleri ile ilgili kadro ve teşkilatlanma Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından tespit edilir. 

\ 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları 

Bakanlar Kumlunun görev, yetki ve sorumlulukları 

İMADDE 5. — Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Bakanlar Ku
rulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir, 

1. Mevcut teşikilaitlanmayı da dikkate alarak bu Kanun uyarınca yapılacak hazırlıkları yürütmek üzere ge
rekli teşkilatı kurmak ve çalıştırmak, 

2. Seferberlik ve savaş hazırlıklarını ülke çapında koor'dineli olarak yaptırmak, 
3. Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi amacıyla gerçek kişilerle, kamu 

ve özel kurum ve kuruluşlarının personel mal ve hizmetlerine, kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve tü
zükte belirtilecek esaslar dahilinde, yükümlülük uygulamak ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini 
sağlamak, 

4. Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektir
diği hallerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin 
Türkiye'de bulunmasına, Genelkurmay Başkanının görüşlerini de dikkate alarak karar vermek, 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında kullanılmasına ka
rar verildiği hallerde, bu kuvvetlerle ilgili esasları tespit etmek, 

Genelkurmay Başkanının görevt yetki ve sorumlulukları 

MADDE 6. — Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Genelkurmay 
Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaiş hali ile ilgili hazırlıklarını, bakanlıklarda boordineli 
olarak yapmak ve geliştirmek, 

2. Yapılan hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak, 
3. Seferberlik ve savaşı gerektirecek durumlarda bu hallerin ilanı ile ihtiyaç duyulacak diğer önlemlerin 

alınması için Bakanlar Kuruluna görüş vermek ve önerilerde bulunmak, 
4. Acil hallerde ihtiyaç duyulan personeli, yükümlülük süresi 7 günü geçmemek üzere silah altına almak. 

Yükümlülük süresinin bu süreyi geçmesi gereken hallerde Bakanlar Kurulundan karar almak. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Ek) 
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M.G.K. 
(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKtNCt BÖLÜM 
Teşkilatlanma 

Kadro ve görev' tespiti 

MADDE 4. — Seferberlik ve savaş hali ile barış döneminde yapılacak işlemler için mevcut teşkilatlan
ma da dikkate alınarak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına görevler verilir. Bunlardan gerekli görülenler
de teşkilat kurulur. 

Mevcut kanunlardaki hükümlere ilave olarak seferberlik ve savaş halinin gerektirdiği görevler, tüzükte 
belirlenir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleriyle ilgili kadro ve teşkilatlanma, Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları 

Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 5. — Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Bakanlar Ku
rulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

\. Mevcut teşkilatlanmayı da dikkate alarak bu Kanun uyarınca yapılacak hazırlıkları yürütmek üzere 
gerekli teşkilatı kurmak ve çalıştırmak, 

2. Seferberlik ve savaş hazırlıklarını ülke çapında koordineli olarak yaptırmak, 
3. Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi amacıyla gerçek kişilerle, kamu 

ve özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal ve hizmetlerine, kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve tü
zükte belirtilecek esaslar dahilinde, yükümlülüklerin uygulanmasını ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denen
mesini sağlamak, 

4. Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaş maların gerektirdiği hallerde, Türk Silahlı Kuvvetleri
nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına, Genelkurmay 
Başkanının görüşlerini de dikkate alarak karar vermek, 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında kullanılmasına karar 
verildiği hallerde, bu kuvvetlerle ilgili esasları tespit etmek. 

Millî Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliğinin görev ve yetkileri 

MADDE 6. — Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, seferberlik ve 
savaş hali için yapılacak hazırlıklar ile seferberlik ve savaş hallerinde özel kanunu ile diğer kanunlarda be
lirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 

Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 7. — Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Genelkur
may Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını, bakanlıklarla koordineli 
olarak yapmak ve geliştirmek, 

2. Yapılan hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak, 
3. Seferberlik ilânını gerektirecek durumlarda, bu halin ilânı için Millî Güvenlik Kuruluna görüş bil

dirmek, 
4. Seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyulan önlemlerin alınması için Bakanlar Kuruluna görüş ve 

öneride bulunmak, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Ek) 
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'(Danışma Meclisinin Kalbul Ettiği Metin) 

Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 7. — Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin bakanların gö
rev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bakanlıkta seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklarla ilgili teşkilatı kurmak ve çalıştırmak. 
2. Bakanlığın kuruluşunda veya kontrolünde bulunan kaynakları saptamak ve bunlara görevler vermek. 
3. Kendi bakanlığındaki seferberlik ve savaş haline ilişkin faaliyetlerin, ilgili diğer bakanlıklar ve Türk 

Silahlı Kuvvetleri seferberlik hazırlıkları üe koordineli olarak uygulanabilecek şekilde planlamasını yapmak. 

Millî Güvenlik Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8. — Millî Güvenlik Kurulu; Başbakanlık adına, Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki tüm kamu 
ve özel kurum ve kuruluşlarına ait seferberlik ve savaş haline ilişkin planlamaya temel olacak esasları tespit 
ve hazırlıkların koordineli şekilde gelişmesini takip eder, değerlendirir ve konuya ilişkin ilke ve esasları önce
likle dikkalte alınmak üzere Bakanlar Kuruluna bildirir. 

Gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumlulukları 

MADDE 9. — Tüm gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşları; bu Kanun ile diğer kanunlarda 
ve tüzükte seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin olarak kendilerine. verilen görevleri yerine getirmek ve 
tüzükte belirtilecek mülkî ve askerî makamlar tarafından istenilen her türlü bilgileri vermekle yükümlüdür.' 
Bu yoldan temin edilen bilgiler seferberlik ve savaş planlaması dışında, başka maksatlarla kullanılamaz. 

İKİNCt KISIM 

Seferberlik Hali 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Seferberlik İlanı ve Uygulamanın Başlaması 

Seferberlik ilam 

MADDE 10. — Savaşı gerektiren bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cum
huriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma veya ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde milletin bölün
mezliğini tehlikeye düşürecek davranışlar ortaya çıkması halinde, Bakanlar Kurulu seferberlik ilanına karar 
verir. 

Seferberlik uygulamasının başlama gün ve saatini de belirten Bakanlar Kurulu kararı Cumhurbaşkanının 
onayı ile yürürlüğe girer. 

Seferberlik ilanı kararı aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Meclis tatilde ise 
derhal toplantıya çağrılır, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Elk) 
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(M. G. K.) 
(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

5. Acil ihtiyaç duyulan yedek personeli, Başbakanın muvafakatiyle süresi yedi günü geçmemek üzere 
silah altına almak. 

Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8. — Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin bakanların 
görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bakanlıkta seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklarla ilgili teşkilatı kurmak ve çalıştırmak, 
2. Bakanlığın kuruluşunda veya kontrolünde bulunan kaynakları saptamak ve bunlara görevler vermek, 
3. Kendi bakanlığındaki seferberlik ve savaş haline ilişkin faaliyetlerin, ilgili diğer bakanlıklar ve Türk 

Silahlı Kuvvetleri seferberlik hazırlıkları ile koordineli olarak uygulanabilecek şekilde planlamasını yapmak. 

Gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumlulukları 

MADDE 9. — Tüm gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşları; bu Kanun ile diğer kanunlarda 
ve tüzükte seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin olarak kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri ye
rine getirmek ve tüzükte belirtilecek mülkî ve askerî makamlar tarafından istenilen her türlü bilgileri ver
mek zorundadır. Bu yoldan temin edilen bilgiler seferberlik ve savaş planlaması dışında, başka maksatlarla 
kullanılamaz. 

İKİNCİ KISIM 

Seferberlik Hali 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Seferberlik İlânı ve Uygulamanın Başlaması 

Genel ve kısmî seferberlik ilânı 

MADDE 10. — Savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dış
tan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Ba
kanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra genel veya kısmî seferberlik ilânına 
karar verir. Kararda seferberlik uygulamasının başlayacağı gün ve saat belirtilir. Bu karar, derhal Resmî Ga
zetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. 

Kısmî seferberlik ilânı halinde, seferberlik ilân edilen bölgeler dışından görev verilecek personel, mal ve 
hizmetlere de yükümlülük uygulanabilir. 

Millî Güvenlük Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Ek) 
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(Danışma Meclisinin Kalbul Ettiği Metin) 

ÎKİNC1 BÖLÜM 
Seferberlik Uygulaması 

Seferberlik haline ilişkin görev ,yetki ve sorumluluklar 

MADDE 11. — Seferberlik hali ile birlikte sıkıyönetim henüz ilan edilmemişse, Genelkurmay Başkanının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek komutanlar kendi sorumluluk bölgelerinde 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununda yazılı tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir. 

Bu komutanlar ayrıca aşağıdaki tedbirleri de almaya yetkilidir. 
1. Kara, deniz ve hava sahalarında askerî ve idarî yasak bölgeler ihdas etmek suretiyle; 
A) Yabancı uyrukluların, şüpheli şahısların veya bölge dışından olan Türk vatandaşlarının bu bölgelere 

girip çıkmalarını ve bölgedeki yollar üzerinde seyahatlerini veya bölgeyi terketmelerini tahdit ve kontrol et
mek, 

B) Yabancı ve Türk bandralı deniz araçlarının yasaklanan bölge veya bölgelere girmelerini önlemek 
veya; yasak bölgede bulunanların süratle uzaklaştırılmasını sağlamak. 

C) Hava sahasında yabancı Uçakların uçmasına, varsa bölgedeki havaalanlarından kalkış yapmasına ma
ni olmak ve gerektiğinde bu sahaya giren uçakları zorla indirtmek, 

D) Bu bölgeler dahilinde her türlü düşman istihbaratına ve sabotajlara karşı koyma tedbirlerini almak, 
2. Asayiş ve emniyetin sağlanması ve devam ettirilmesi, hava ve deniz limanları ile hudutların kontrolü, 

yıkıcı faaliyetlerin önlenmesi, düşman ajanlarının ve kaçakların aranıp bulunması için lüzumlu tedbirlerin 
saptanması ile bu faaliyetlerin icrasında mülkî makamlar ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak; gerekti • 
ğinde bu kuvvetleri harekât komutasına almak. 

Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 12. — Seferberlik ilanından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya yet
kilidir. 

1. Seferberlik için \yapılan hazırlıkların uygulanmasına başlamak. 
2. Seferberlik ile/»ilgili kanunlarda yer alan yükümlülüklerden hangilerinin, ine zaman, kimlere uygulana

cağını belirten kararı almak. 
3. Gerektiğinde sıkıyönetim ilanına karar vermek ve sıkıyönetim ilan edilen bölgelerin tamamı veya bir 

kısmında, daha önce olağanüstü hal ilan edilmiş ise sıkıyönetim ilanı ile birlikte olağanüstü hal uygulama
sına son vermek. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Eik) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Seferberlik Uygulaması 

Bakanlar Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 11. — Seferberlik ilânından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya yet
kilidir. 

1. Seferberlik için yapılan hazırlıkların uygulanmasına başlamak, 
2. Kısmî seferberlik ilân edilen hallerde, diğer bölgelerde uygulanacak yükümlülükleri belirlemek, 
3. Gerektiğinde sıkıyönetim üânına karar vermek ve sıkıyönetim ilân edilen bölgelerin tamamı veya bir 

kısmında daha önce olağanüstü hal ilân edilmiş ise, sıkıyönetim ilânı ile birlikte olağanüstü hal uygulama
sına son vermek. 

Seferberlik halinde komutanların görev ve yetkileri 

MADDE 12. — Seferberlik ilanıyla birlikte sıkıyönetim henüz ilân edilmemiş ise, seferberlik ilân edilen 
bölgelerde Genelkurmay Başkammn teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalaya
cağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile görevlendirilen komutanlar, kendi sorumluluk bölge
lerinde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda bulunan tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir. 

Bu komutanlar, genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve devam ettirilmesi, hava ve deniz 
limanları ile hudutların kontrolü, yıkıcı faaliyetlerin önlenmesi, ajanların ve kaçakların aranıp bulunması için 
lüzumlu tedbirlerin tespitiyle bu faaliyetlerin icrasında mülkî makamlar ile işbirliği yapar ve gerektiğinde kol
luk kuvvetlerini emrine alır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Bk) 
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(Danışma Meclisinin Kalbul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulamanın Kalkması 

Seferberliğin kaldırılması 

MADDE 13. — Seferberliğin kaldırılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilir. 
Seferberlik uygulamasına, kaldırılma kararının Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı gün; saat 24.00'te 

son verilir. 
Seferberlik ilanı ve kaldırılmasının duyuru işlemleri, bu Kanun uyarınca yapılacak tüzükte açıklanır. 

ÜÇÜNCÜ KTSIM 
Savaş Hali 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Savaş Hali ilanı ve Uygulamanın Başlatılması 

Savaş hali ilanı 

MADDE 14. — Savaş ilanına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karar verilir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuv
vet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuv
vetlerinin kullanılmasına karar verebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin savaş haline ilişkin kararı Bakanlar Kurulu tarafından başlangıç gün 
ve saati belirtilmek suretiyle açıklanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Savaş Hali Uygulaması 

Savaş hali ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar 

MADDE 15. — Savaş hali ilanından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya yet
kilidir. 

1. Seferberlik ilan edilmemiş ise, seferberlik ve sıkıyönetim hallerinde uygulanacak tedbirlerden hangile
rinin yürürlüğe konulacağına karar vermek, 

2. Seferberlik ilan edilmiş ise alınan tedbirlerin uygulanmasına devam etmek, 
3. Savaş hali süresince, kanunlarda yer alan savaş hali, savaş zamanı, savaş esnası gibi hllerde uygula

nacağı yazılı hükümlerden hangilerimin nerelerde, nezaman ve kimlere uygulanacağına ilişkin karar almak, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulamanın Kalkması 

Savaş halinin kaldırılması 

MADDE 16. — Savaş halinin kaldırılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilir. Bu karar Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin onayına sunulur. 

Savaş hali uygulaması, savaş halini sona erdiren kararda belirtilen gün ve saatte son bulur. 
Savaş hali ilanı ve kaldırılmasının duyuru işlemleri, bu Kanun gereğince çıkarılacak tüzükte belirlenir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Ek) 
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M. G. K. 
(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulamanın Kalkması 

Seferberliğin kaldırılması 

MADDE 13. — Seferberliğin kaldırılması hakkında da ilânına ilişkin usuller uygulanır. Seferberlik uygu
lamacına, kaldırılması kararının verildiği gün saat 24.00 'te son verilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Savaş Hali 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Savaş Hali İlânı ve Uygulamanın Başlatılması 

Savaş hali ilânı 

MADDE 14. — Savaş ilânına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karar verilir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet 
kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin kullanılmasına karar verebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Savaş Hali Uygulaması 

Savaş hali ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar 

MADDE 15. — Savaş hali ilânından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya yetki
lidir. 

1. Seferberlik ilân edilmemiş ise, seferberlik ve sıkıyönetim hallerinde uygulanacak tedbirlerden hangile
rinin yürürlüğe konulacağına karar vermek, 

2. Seferberlik ilân edilmiş ise alınan tedbirlerin uygulanmasına devam etmek, 
Seferberlik ilânına gerek görülmeden savaşa girilmiş veya muhasamat fiilen başlamış ise, kanunlarda ya

zılı savaşa ve seferberliğe ait hükümler ile yine kanunlarda savaş hali, savaş zamanı ve savaş esnası gibi hal
lerde uygulanacağı yazılı hükümlerden hangilerinin, nerelerde veya ne zaman uygulanacağı ve bunlardan ne su
retle vazgeçileceği, Cumhurbaşkanının başkanlığında top lanan Bakanlar Kurulunun kararı ile belirtilir ve Resmî 
Gazetede yayımlanır. Bu karar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. 

Şu kadar ki, savaş halinin suçun aslî unsurunu teşkil ettiği hallerde fiilî muhasamatın başlamasıyla bu hü
kümler kendiliğinden yürürlüğe girer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulamanın Kalkması 

Savaş halinin kaldırılması 

MADDE 16. — Savaş halinin kaldırılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilir. 
Savaş hali uygulaması, savaş halini sona erdiren kararda belirtilen gün ve saatte son bulur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Ek) 

\ 



— 14 — 

(Danışıma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli 'Hükümler 

Silahlı kuvvetlerin özel şartlarda kullanılması 

MADDE 17. — Genel asayiş ve millî güvenlik amacıyla seferberlik ve savaş hali ilanını gerektirmeyecek 
hallerde ve acil durumlarda Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından gereken 
yerlerde silahlı kuvvet kullanılmasına karar verilebilir. Bu hallerde de savaş hükümleri uygulanır. 

Muhasamatın başlaması halinde uygulanacak hükümler 

MADDE 18. — Seferberlik ilan edilmeksizin muhasamat fiilen başladığı takdirde Bakanlar Kurulu 
15 inci maddenin (1) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilen yetkileri kullanmaya ilişkin karar alabilir. Bu 
karar Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Savaş hali İlan edilmeden fiilî muhasaımatı başla
tanlar hakkında savaş ve seferberliğe ait hükümler uygulanır. Kanunlarda savaş hali, savaş zamanı, savaş es
nası gibi hallerde uygulanacağı yazılı hükümlerin tamamı yürürlüğe girer. 

Seferberlik ve savaş hallerinde ilgili komutanlıklara tanınan yetki 

MADDE 19. — Seferberlik ve savaş hallerinde bu Kanunun 11 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen 
bölgeler içinde, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesinde yazılı suçları işleyenler veya bu suç
lara iştirak edenler, bölgedeki yetkili kılınan komutan tarafından gerekli görüldüğü takdirde, askerî mahke
melerde yargılanırlar. 

Bu hallerde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 inci madde hükmü saklıdır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümleri gereğince alınacak kararlara uymayanlar ile bu kararların uygu
lanmasında ihmal ve suiistimali görülenler hakkında eylemleri ayrıca suç teşkil etmediği takdirde altı aydan 
iki yıla kadar hapis ve elli bin liradan ikiyüzellibin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Verilecek ceza suçun seferberlik halinde işlenmesi durumunda (İM katı, savaş halinde işlenmesi durumun
da üç katı artırılır. 

Tüzük ' 

MADDE 21. — Bu Kanunun öngördüğü hususlar ile seferberlik hazırlıkları ve uygulaması ile ilgili esas
lar bu Kanunun yayımlanmasından itibaren bir yıl içerisinde, Genelkurmay Başkanlığının görüşleri de alına
rak hazırlanacak bir tüzükle tespit edilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Eık) 
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(M. G. K.) 
(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Seferberlik ve savaş hallerinde ilgili komutanlıklara tanınan adlî yetki 

MADDE 17. — Seferberlik ve savaş hallerinde bu Kanunun 12 nci maddesine göıre tespit ve ilan edilen 
bölgeler içinde, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesinde yazılı suçları işleyenler veya bu suç
lara iştirak edenler, bölgede yetkili kılınan komutan tarafından gerekli görüldüğü takdirde, askerî mahkemeler
de yargılanırlar. Bu hallerde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 inci madde hükmü saklıdır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümleri gereğince alınacak kararlara ve tedbirlere aykırı hareket edenler, fi
illeri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve elli-
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Alınacak karar ve tedbirlerin uygulanmasında ihmal veya suiistimali görülenler hakkında, bu suçlar için ce
za kanunlarında öngörülen ceza, yarısına kadar artırılarak hükmolunur. 

Verilecek ceza; fiil, seferberlik halinde işlenmiş ise bir misli, savaş halinde işlenmiş ise iki misli artırıla
rak hükmolunur. 

Tüzük 

MADDE 19. — Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile seferberlik 
ve savaş hallerinin ilân ve kaldırılmasına ilişkin duyuru işlemleri ve kanunun uygulanma esasları, bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, Genelkurmay Başkanlığının görüşü de alınarak çıkarılacak tüzükte 
gösterilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Ek) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 22. — 11.3.1928 tarihli ve 1211 sayılı Seferberlik Kanunu ek ve değişiklikleri ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Seferberlik Kanununa yapılan atıflar 

MADDE 23. — 11.3.1928 ıtarihli ve 1211 sayılı Seferberlik Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri
ne diğer kanunlarla yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 

Yürürlük 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Elk) 
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CM. G. ıK.) 
(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Seferberlik Kanununa yapılan atıflar 

MADDE 20. — 5.3.1928 tarihli ve 1211 sayılı Seferberlik Kanunu ile bu Kanunun değişikliklerine diğer 
kanunlarla yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 

Saklı hükümler 

MADDE 21. — Diğer kanunlardaki seferberlik ve savaş haliyle ilgili bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
ler- saklıdır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 22. — 5.3.1928 tarihli ve 1211 sayılı Sefeı bertik Kanunu ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmış-

GEÇ1C1 MADDE — Bu Kanunun 19 uncu maddesi gereğince hazırlanacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar, 
1211 sayılı Seferberlik Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış yönetmeliklerin, bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 

MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 708'e 1 inci Elk) 
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Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metinleri ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/810, 

1/756; M. G. Konseyi : 1/602, 1/620) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 559 ve 591) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü 13 Eylül 1983 
06-4338(1/810) 5249 

Konu : Kanun Tasarısı 

MILLÎ G Ü V E N L I K K O N S E Y I G E N E L S E K R E T E R L I Ğ I N E 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 12 Eylül 1983 tarihli 160 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 6830 sayılı İstimlak Kanununun 22 ve 23 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici 
Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 3 Ağustos 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KK.T.D. 18/101-1423/05213 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23.8.1983 tarihinde karar
laştırılan «6830 sayılı İstimlak Kanununun 22 ve 23 üncü maddelerinin Değiştirilmesine dair Dair Kanun 
Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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6830 SAYILI İSTİMLAK KANUNUNUN 22 VE 23 ÜNCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE 
DAİR KANUN TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

6830 sayılı İstimlak Kanununun hükümleri çerçevesinde amme hükmî şahısları veya müesseseleri tarar 
fından umumî menfaatler için lüzumlu işlere tahsis edilmek üzere yapılan ve kamulaştırmalar sonucu bu ida
reler adına tescil olunan taşınmaz mal ve kaynakları, anılan Kanunun 22 ve 23 üncü maddelerinin getirdiği 
hükümlere göre tahsis amacına uygun olarak kullanılmaması veya kullanılmasına lüzum kalmaması hallerin
de mal sahibi veya mirasçısı istimlak bedelini ödeyerek geri alabilmektedir. 

Kamulaştırmaya konu olan taşınmaz mal veya kamulaştırmayı yapan amme hükmî şahısları ile mües
seseleri dışında başka bir amme hükmî şahıs veya müessesesince yine kamu yararına kullanılmak üzere ihti
yaç duyulduğu takdirde yeniden istimlaki cihetine gidilmektedir. Bu hallerde, 6830 sayılı İstimlak Kanunu
nun 23 üncü maddesinde konulmuş 5 yıllık süre içerisinde aynı gayrimenkul veya kaynağı başka bir kuruluşa 
ve yine kamu yararının gerektirdiği amaç doğrultusunda tahsis olunarak veya anlaşma yoluyla devri kamu 
hizmetinin görülmesine sürat katacaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için adı geçen Kanunun 22 ve 23 ün
cü maddelerinin yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmaz malın kamu
laştırma amacına veya kamulaştırma amacı dışında herhangi bir ihtiyaca tahsis lüzumu kalmaması halinde 
maddede belirtilen esaslara göre malik taşınmaz malını geri alabilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrası ile, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışında başka 
bir kamu tüzelkişisi veya kurumu, bir kamu hizmeti amacı ile talip olduğu takdirde taşınmaz mal, mal 
sahibi veya mirasçılarına verilmeyerek bu idarenin özelliğine göre bu Kanunun 30 uncu maddesi veya 1050 
sayılı Mühasebe-i Umumîye Kanununun 23 üncü maddesine göre işlem yapılacağı esası getirilmiştir. Böy
lece kamulaştırılan taşınmaz malın kamulaştırma amacı dışında kamulaştıran idarenin veya kamulaştıran ida
re dışında başka bir İdarenin ihtiyacına sunulabilme imkânı, sağlanmıştır. 

Madde 2. — Bu madde 22 nci maddedeki düzenlemeye paralel olarak kamulaştırılan taşınmaz malın sa
hibi tarafından geri alınabilmesi; kamulaştırma bedelinin kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde kamu
laştırma amacına uygun hiç bir işlem ve teçhizat yapılmaması veya kamulaştırmayla gerçekleşecek bir ama
ca uygun ihtiyaca tahsis edilmeyerek malın olduğu gibi bırakılmasına veya bu Kanunun 22 nci maddesinin 2 
nci fıkrasına göre işlem yapılmama haline bağlı kalmıştır. 

Maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini al
dıkları günden itibaren işleyecek kanunî faizi ile birlikte ödeyerek taşınmaz malı geri alabileceklerdir. Ve 
bu hak doğmasından itibaren 1 yıl içinde kullanılmadığı takdirde düşecektir. 

Aynı amacın gerçekleştirilmesi için birden fazla taşınmaz birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmaz
ların durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edilerek 1 ve 2 nci fıkraları buna göre uygulanacaktır. Mad
denin sonuna eklenen fıkra ile mal sahibinin geri alma hakkını kullanamayacağı haller belirtilmiştir. 

Geçici Madde — Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamulaştırılan ve halen idareler adına tapuda 
kayıtlı bulunan ya da henüz tescil safhasına gelinememiş olmakla birlikte kamulaştırılmasına karar verilen 
taşınmaz mallar ve kaynaklar hakkında da bu Kanun hükümlerinin uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 3. — 4. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 683) 
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T.C. 

Danışma Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 10 Ekim 1983 

Kanunlar Müdürlüğü : 
06-4119 (1/756)14967 

Konu : Kanun Tasarısı, 

MltLLÎ GÜVENİM. KONSEYİ GENEL SBKRETERİİĞÎNE 
Danışma MecUsi Genel Kurulunun 6 Ekim 1983 tarihli 171 inci Birleşiminde görüşülerek (işaret oyu ite 

kabul edilen, Kamulaştırma Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

Not : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 5, 6 Ekim 1983 tarihli 170 ve 171 inci Birleşimlerinde görüşülmüş
tür. 

T.C. , 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar TetBk 21 Temmuz 1983 
Dairesfi Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 

181101-1554105772 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık IBakanhğınca hazı̂ laııan ve Başkanlığınıza ana B̂ kanHar Kurulunca 5.7.1983 tarihinde karar
laştırılan «Kamulaştırma Kanunu Tasarısı» ile, gerekçe si ekli olarak gönderilmiştir. 

Tasarının Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

^KAMULAŞTIRMA KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

7 Kasım 1982 tarimnde Halkoyu ile kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 9 Kasim 1982 gün 
17863 Mükerrer sayılı T. C. Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 46 ncı Maddesinde Kamulaştırma konusunda yeni ilkeler 
getirilmiş bulunduğundan, uygulamada bugüne kadar hâsıl olan durajklsama ve tereddütler de göz önünde 
bulundurularak 31 Ağustos 1956 Tarih 6830 Sayıh İstimlâk Kanununun kaldırılarak yeniden yasal düzenle
meye gidilmesi zorunluluğu doğmuştur. 

Maddelere ait gerekçeler aşağıda açıklanmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 683) 
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Madde 1. — Madde Kanunun amacını göstermektedir. 
Kanunun amacı, Kamulaştırma işlemlerini, Kamulaştırma karşılığının saptanmasını, buna itiraz yollarını, 

kamulaştırılan taşınmaz malın idare adına tescilini, bu taşınmaz malın sahibi tarafından geri alınmasını, ida
reler arasında taşınmazların devir işlemlerini ve kamulaştırma nedeniyle idarenin ve ilgililerin hak ve yü
kümlülüklerini düzenlemek biçiminde belirlenmiştir. 

Madde 2. — Madde Kanunun kapsamını göstermektedir. 
Maddede, Devlet ve Kamu Tüzelkişileri tarafından Kamu yararına lüzumlu işlere tahsis edlilimek üzere özel 

hukuk gerçek ve tüzelkişilerine ait taşınmaz mal ve kaynakların tamamının veya bir kısmının, kamulaştırılma
sına ilişkin hükümleri kapsadığı, özel kanunlarına da vanarak özel kişiler adına yapılacak kamulaştırmalarda-
da bu kanun hükümlerine tabi olduğu, kanunda geçen idare deyiminin lehlerine kamulaştırma yetkisi tanı
nan kamu tüzelkişileri, kamu kurumları ve özel kişileri ifade edeceği belirtilmiştir. 

Bu maddenin 1 inci fıkrası ile Anayasanın 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında belirtildiği üzere kamu
laştırma yetkisi Devlet ve Kamu Tüzelkişilerine veril -niştir. Kamu tüzelkişileri kavramına kamu kurumlan-
da dahildir. 

Maddede sözü edilen kamu tüzelkişileri ile; 
il Özel İdareleri, 
Belediye, 
Köy, 
Üniversiteler, 
Yükseköğretim Kurulu, 
Türkiye Radvo - Televizyon Kurumu, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Kamu Kurumlan, 
Kastedilmiştir. 

Bu konuda uygulamada hiç bir anlaşmazlık bulun Tiamakla beralber, kamu kurumlarının hangileri oldu
ğunun bu gerekçede belirtilmesinde, uygulamaya vereceği açıklık bakımından, yarar mütalaa edilmiştir. 

Bilindiği gibi kamu kurumlarını üç grupta toplamak mümkündür. 
I - Devlet Dairesi, Genel Müdürlük şeklinde kurumlar (JKatma bütçeli daireler) 
II - Belirli mesleklerin korunması için kurulanlar (Barolar, Ticaret ve Sanayi Odaları, Menkul Kıymetler 

ve Kamlbiyo Borsası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi) 
III - tktisadî Devlet Teşekkülleri; 
Bu teşekküllerin bir kısmında sermayenin tamamının ve bir kısmında ise yarısının veya yarısından faz

lasının Devlete veya Devletle birlikte tktisadî Devlet Teşekküllerine veya yalnız iktisadî devlet teşekkülleri
ne ait olduğu bilinen bir gerçektir. Devletin sermayeye katılma oran ve şekli ne olursa olsun, bu durum te
şekkülün, kamu kurumu olma niteliğini etkilemez. 

Madde 3. — Maddenin 1 inci fıkrasında kamulaştırma şartları ve kuralları belirtilmiştir. Bu kurallar, 
idarenin yapmakla yükümlü bulunduğu kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli ta
şınmaz malların, kaynakların ve irtifak haklarının karşılıkları, bu Kanunun hükümleri içerisinde nakden ve 
peşinen 2 nci fıkrada belirtilen hallerde de taksitle ödemektir. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında be
lirtilen hallerde tarım reformu uygulaması hariç Bakanlar Kurulunca ka'bul edilecek olan büyük enerji ve 
sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması 
ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda bir özel veya tüzelkişiden alınacak taşınmaz mal ve kay
nakların kamulaştırma bedellerinden, her yıl genel büHe kanununda gösterilen miktara kadar olanlar, bu mik
tar dahil nakden ve peşinen ödeneceği, bu miktarın üstünde olan kamulaştırma bedellerinin peşin ödeme 
miktarından az olmamak ve 5 yıl içinde faizi ile birlik te tamamen ödenmek üzere taksitlere bağlanacağı, son 
taksitin peşin ödenecek miktarı yarısından az olduğu takdirde önceki taksitle birlikte ödeneceği, taksitlere 
Devlet borçlan için öngörülen en yüksek faiz haddinin uygulanacağı belirtilmiştir., 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 683) 
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Anayasamızın anılan maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hallerden, tanım reformu uygulaması ayrr 
bir kanunla düzenlenmeye çalışıldığı bilindiğinden bu maddenin 2 nci fıkrasında yer almıştır. 

Maddenin 3 üncü fıkrası ile, faizin başlangıç tarihi, son fıkrası ile kamulaştırılan topraktan, o toprağa doğ
rudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanların bede'inin her halde peşin ödeneceği esasları getirilmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede kamulaştırma ile güdülen amacın yerine getirilmesi için, taşınmaz malın mül
kiyetinin kamulaştırılması yerine yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği 
veya kaynaklar üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabileceği belirtilmiştir. Kamu yararının 
yerine getirilmesi anında taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması şart olmadığı, yeterli görüldüğü, tak
dirde belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynaklar üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kuru
labilecektir. Böylece idare daha az bedel ödeyecek, malikde taşınmaz malı üzerinde ayrıca tasarrufta bu
lunabilecektir. 

Maddeye getirilen yenilik sadece derinliği kelimesinin ilavesinden ibarettir. 
Madde 5. — Maddenin başlığı kamu yararı kararı verecek merciiler olup, maddede kamu yararının bu

lunduğuna karar verecek merciiler sayılmıştır. 6830 sayılı istimlâk Kanununun bu maddeye tekabül eden 
5 inci maddesinde maddenin başlığı istimlâk kararı verecek merciiler olduğu halde içeriği umumî men
faatin mevcudiyetine karar verecek merciiler şeklinde idi. Yapılan yeni düzenleme ile maddenin başlığı mad
denin metnine uygun hale getirilmiştir. 

Ayrıca, Anayasamızın 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında gösterilen ve bu kanunun 3/2 fıkrasında 
belirtilen hallerde Anayasamızın 130, 131, 133 ve 134 üncü maddeleri ile Üniversitelerin tüzelkişiliğe ve 
bilimsel özerkliğe sahip olacağı, Yükseköğretim Kurulu kurulacağı, kurulun teşkilat, görev, yetki, sorumlu
luğu ve çalışma esaslarının kânunla düzenleneceği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı mad
desi ile de Yükseköğretim Kurulunun Özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip bulunduğu, Radyo ve Televiz
yon İdaresinin kamu tüzelkişiliği halinde düzenleneceği, kamu tüzelkişiliğine sahip Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu kurulacağı belirtilmiş olduğundan bu kuruluşlarda kamulaştırma kararı verecek 
merciiler belirtilmiştir. 

Madde 6. — Bu madde kamu yararı kararını onaylayacak merciileri göstermektedir. 5 inci maddeye yapı
lan ilaveler doğrultusunda maddeyede yeni onay merciileri ilave edilmiştir. Maddenin son fıkrasına yapılan 
«... Bu durumlarda kamulaştırma işlemlerine başlandığını gösteren bir karar alınır.» biçimindeki ilave ile 
onaylı imar planına veya ilgili Bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için 
ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoksada kamulaştırma işleminin başladığı
nın tespiti bakımından bir karar alınması esası getirilmiştir. Bu karar idarenin kendi bünyesinde kamulaştır
ma işlemine başlanacağını gösterir mahiyette bir emir veya talimat biçiminde de olabilir. 

Madde 7. — Maddede kamulaştırmadan önce idare tarafından yapılacak işlemler belirlendi. 6830 sayılı 
istimlâk Kanununun 7 nci maddesine göre idarenin yapacağı işler daha geniş bir şekilde düzenlendi. 
Anayasamıza uygun olarak Taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyanı değerlerinin, vergi beyanı bulunma
dığı hallerde vergi beyanlarının tespitinde uygulanacak prosedürün seri işlemesi ve yatırımcı kuruluşların ya
tırım programlarının aksamaması için vergi dairelerine bir mükellefiyet getirilmiş ve idarenin talebi üzerine 
ilgili vergi dairelerinin en geç bir ay içinde beyan yerine geçecek vergi beyanında bulunulmamış yerlerin ver
gi beyanlarını ilgili idarelere bildirmek mükellefiyeti getirilmiştir. Ayrıca bu maddenin üçüncü fıkrasına 
yeni bir düzenleme ile kamulaştırma kararının tapu siciline şerhi ifadesi İlave edilmiştir. 

Madde 8. — Madde kamulaştırma kararının alınmasından sonra işlemin her safhasında kamulaş
tırmayı yapacak idarenin mal sahibi ile anlaşarak taşınmaz mal veya kaynağı veya bunlar üzerindeki irtifak 
haklarının idarece satın alınabileceğini, bu suretle satın almanında kamulaştırma yoluyla alınmış sayılacağını 
göstermektedir. 

Bu madde 6830 sayılı istimlâk Kanununun 8 inci maddesine tekabül etmektedir. Farklılık maddenin 
başındaki «... kamulaştırma kararının alınmasından sonra...» kelimeleri ile son fıkradaki «... Ancak kamu
laştırmaya ve bedeline itiraz davaları açılamaz.» ibaresinin ilavesinden ibarettir. 

Madde 9. — Bu madde ile kadastro görmemiş yerlerdeki taşınmazların durumunun tespiti işlemleri dü
zenlenmiştir. 6830 sayılı istimlak Kanununun 9 uncu maddesi ise 4.11.1960 gün ve 122 sayılı kanunla yü-
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rürlükten kaldırılmıştı. Yeniden düzenlenen maddede tapulu olsun veya olmasın tapulama ve kadastrosu 
yapılmamış yerlerin durumlarının tespitinde 'ilgili kuruluşlarca karşılaşılan güçlükler bertaraf edilmiş ve bu 
nedenle bir bilirkişi heyeti teşkil ettirilmiştir. Bilirkişilerce 'her taşınmaz mal başına kamulaştırmayı yapan 
idare tarafından takdir edilecek ücretleri ile gerçek yol giderleri ödenmesi gerçekleştirilip bilirkişilerin kolay
ca toplanmaları sağlanmıştır. 

Madde 10. — Bu maddede Takdiri Kıymet Komisyonlarının seçilmesi ve kuruluş şekli düzenlendi. 6830 
sayılı İstimlak Kanunundaki takdiri kıymet komisyonlarının seçilmesi ve teşekkül tarzı hususları benimse
nerek kanun metnindeki kelimeler sadeleştirilerek yazılmak suretiyle ifade edildi. 

Madde 11. — Bu maddede kamulaştırılan taşınmaz mala nasıl değer biçileceği hususu düzenlendi. 6830 
sayılı İstimlâk Kanununun 11 'inci maddesinde yapılması öngörülen kıymet takdirinde dikkat edilecek hu
susların dışında Anayasamızın 46 ncı maddesindeki unsurlar gözönünde tutuldu. Kıymet takdiri ,komisyon-
lari; taşınmazın cins ve nevini, yüzölçümünü, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her 
unsurun ayrı ayrı değerini; vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet tak
dirlerini, arazilerde taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve oldu
ğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, Arsalarda kamulaştırma gününden önceki özel amacı ol 
mayan emsal satışlara göre satış değerini, yapılarda resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve 
yıpranma payını ve diğer objektif ölçüleri dikkate alacak ve kıymet takdirinde bulunacaktır. 

Ayrıca, bu maddede takdiri kıymet komisyonlarının raporlarını verme süreleri en fazla 3 ay ile sınır
landırılmıştır. 

Madde 12. — Bu maddede '6830 sayılı İstimlak Kanununun V2 noi maddesinde olduğu gibi kısmî kamu
laştırma işlemleri düzenlenmiştir. Ancak maddenin sonuna yeni bir fıkra ilave edilmiştir. Bu fıkrada; baraj 
inşası dolayısıyla yapılan kamulaştırmalar sonunda çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bo
zulması nedeniyle İçişleri, Maliye, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarınca en geç bir 
yıl içinde müşterek hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre, ekonomik ve sosyal yönden yararlanılması müm
kün olamayacağı tespit edilen kamulaştırma sahasını mücavir taşınmaz mallarda, sahiplerinin yazılı müra
caatı üzerine kamulaştırmaya tabi tutulabilir. Bu sebeple kamulaştırılan mücavir taşınmaz mallar hakkın
da 22 ve 23 üncü maddeler hükmü uygulanmaz. Kamulaştırılan bu taşınmaz mallar üzerinde, limar mev
zuatı da gözönünde tutularak idare dilediği gibi tasarruf eder. İdare gerekli gördüğü takdirde kamulaştırı
lan taşınmazları Hazine'ye bedelsiz devredebilir denilmek suretiyle yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 13. — Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi 
mal sahibi için bu madde uyarınca yapılan tebligatla başlayacağından kamulaştırmada özel bir önem gös
teren tebligatın ne şekilde yapılacağı maddede açıklanmıştır. ' 

6830 sayılı Kanunda olduğu gibi tasarıda, prensip itibariyle doğrudan doğruya ve tespit olunan adrese 
Noter vasıtasıyla tebligat yapılması esası kabul edilmiştir. 

Mal sahibine tebliğ olunacak belgeler gösterilmiş, kamulaştırma karşılığının Millî Bankalardan birine 
yatırıldığına dair belgenin de tebliğ belgeleri arasında yer alması yeniliği getirilmiştir. Kamulaştırma bede
linin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak 30 gün içinde tebliğ edilmek üzere notere gönderilecek bel
gelerin noterce 15 gün içinde tebliğe çıkarılması ve noterler tarafından tebligat giderlerinden başka noterlik 
ücret tarifesinin sekizinci maddesi uyarınca ücret alınması öngörülmüştür. 

Yukarıda belirtildiği gibi bedelin bankaya yattığı tarihten başlayan 15 günlük süre 30 güne çıkarılmış 
ve Notere 15 gün içinde tebligat çıkarma mükellefiyeti olarak yeni bir süre verilmiştir. 

Doğrudan tebligat ile beraber yapılacak kamuya duyuru ilanının gazete ile bir defa yayınlanması gi
derlerin azaltılması düşüncesi ile yeterli görülmüştür. 

Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunmayan veya bulunan adreslerinde Noter aracılığı ile teb
ligat yapılamayanlara 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla ,tebligat ya
pılması esası benimsenmiş ancak, köy yararına kamulaştırmalarda tebligat ve ilan hükümleri basitleştiril
miştir. ' 

'Millî Gütvenüik Konseyi (S. Sayısı : 683) 
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Açılacak davalarda hangi idareye husumet yöneltileceğinin tebliğ belgesinde açıkça belirtilememiş veya 
yanlış gösterilmiş olması nedeniyle davada husumetin yanlış yöneltilmesi halinde gerçek hasıma tebligat 
yapılmak suretiyle davaya devam olunması esasına eski kanuna paralel olarak tasanda yer verilmiştir. 

Madde 14. — Bu maddede itiraz ve dava şekil ve süreleri, yetkili mahkemeler ve yargılama usulü be
lirtilmiştir. Kamulaştırma kararı aleyhine idarî dava yolu ile idarî yargıya, bedele ve buna ilişkin maddî 
hatalara karşı da adlî yargıya başvurulabilir. Her iki halde taşınmazın sahibi, zilyet ve diğer ilgililer yö
nünden dava ve itiraz süresi 30 gündür. Bu süre adreslerine Noter vasıtasıyla tebligat yapılmış olanlar 
hakkında tebliğ tarihinden, tebligat yapılmayanlar hakkında noter tebligatı yerine geçmek üzere gazete ile 
yapılan ilan tarihinden itibaren işlemeye başlar. Ancak idarî yargıya başvurulduğu takdirde, adlî yargıya 
başvuru süresi, idarî yargı kararının kesinleştiği tebliğ gününde işlemeye başlayacaktır. 

Kamulaştırmayı yapan idareye, takdir olunan bedel ve maddî hatalara karşı taşınmazın bulunduğu yer 
Asliye Hukuk Mahkemesinde 60 gün içinde dava açma hakkı tanınmış ve 60 günlük sürenin kamulaştırma 
belgelerinin tebliği için notere verildiği günden veya kamulaştırma değerinin artırılmasına ilişkin dava di
lekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren başlaması esası kabul edilmiştir. 

Ülkemizdeki taşınmaz çekişmelerinin çokluğu ve çeşitli nedenlerle kazanılan mülkiyet haklarının zama
nında tapu kayıtlarına intikali etmemesi gerçekleri karşısında kamulaştırmayı yapan idarelerin haklarının 
önemli kayıplara uğramaması amacıyla tasarının 13 üncü maddesinin son fıkrasına paralel bir hükmün 
idare yararına da konulması benimsenmiş ve idare tarafından bu tasarı hükümlerine göre tespit olunan ma
lik, zilyed ve diğer ilgililere karşı açılan bedele itiraz davasımn görülmesi sırasında taşınmaz malın gerçek 
malikinin başka bir şa'hıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya, bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce 
öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle devam olunur hükmü getirilmiştir. 

İştirak halinde veya müşterek mülkiyette paydaşın kendi payı hakkında tek başına dava açma hakkı ta
nınmış ancak açılan davaların sonuçlarının dava açmayanları etkilemeyeceği kabul edilmiştir. 

6830 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü Anayasanın 125 inci maddesi hükmü ile 
bağdaştırılaımadığından tasarıya alınmamıştır. 

Madde 15. — Bu maddede Anayasamızın 46 ncı maddesindeki verilere göre kamulaştırılan taşınmaz 
malın değerinin nasıl tespit edileceği belirtilmiş ve 6830 sayılı İstimlâk Kanununda geçen ifadeler sade
leştirilmiştir. 

'Bilirkişiler kamulaştırma kanunu tasarısının 10 ve 11 inci maddelerinde yazılı esaslara uygun olarak ve 
kamu yararı kararının verildiği tarihi de dikkate alarak ve Anayasamızın 46 ncı maddesinde belirtilen un
surları göz önünde bulundurmak sureti ile görüşlerini bildireceklerdir. 

Bilirkişiler mutlaka her unsuru ayrı ayrı inceleyerek hazırladıkları tutanakta bunu belirteceklerdir. Herhan-
gibir unsurda artma veya azalma olması halinde bunların da sebeplerini ayrı ayrı göstereceklerdir. 

Uygulamada kamulaştırma işlemlerinin vaktinde yetiştirilememesi nedeniyle kamu yararı kararı tarihin
den itibaren 1 seneden daha fazla sürenin geçtiği ve bu nedenle taşınmaz malın değer kazandığı olaylara rastla
nılmaktadır. Bilirkişiler bu durumları da dikkate almak zorundadırlar. 

Ayrıca bu maddede kimlerin bilirkişi seçilemeyeceği de belirtilmek suretiyle menfaatleri ortak olanlara 
bilirkişi olma imkanı tanınmamıştır. 

Madde 16. — 6830 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine paralel olarak düzenlenen bu madde ile taşınmaza 
hemen el konulmasına idarece zorunluluk görülen hallerde, kamulaştırma işlemine ilişkin yürütmenin dur
durulması kararı verilmedikçe davalar sonucuna bakılmaksızın kamulaştırılan taşınmazın süratle kamulaştır
ma amacına tahsisine imkan sağlanması öngörülmüştür. El koyma halinde taşınmazın durumunda ve de
ğerine etkili unsurlarında değişiklik olması mümkün olduğu ve bundan sonra bedel davasının çözümlenme
sinde zorlukla karşılaşılacağından elkoymadan önce delillerin tespiti usulüne ve tasarının 11 inci maddesine 
paralel olarak taşınmazın niteliklerinin ve değerine etkili unsurların saptanması gerekli görülmüştür. 

6830 sayılı Kanundan farklı olarak, bu madde uyarınca verilecek tescil kararlarının temyiz edilebilmesi 
esası hakkaniyete uygun olacağı düşüncesi ve bu hususta uygulamada görülen sakıncalar nedeniyle benim
senmiştir. 

(Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 683) 
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Madde 17. — Bu madde kamulaştırılan taşınmazın mal sahibinin rızasına bakılmaksızın idareye geçmesi 
kuralının sonucudur. Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idarî ve adlî yargı mercilerine başvurulma
dığı veya bu konuda açılan davalar kesinleştiği ve mal sahlibi rızası ile taşınmazın idare adına tesciline yanaş
madığı hallerde takdir edilen ve varsa artırılan değerin bankaya yatırıldığına dair makbuz ilgili belge ör
nekleri ile birlikte idarece mahkemeye verildiğinde Mahkeme iki tarafı derhal davet ederek gelmeseler da
hi gıyaplarında belgeleri incelemek suretiyle kamulaştırma usulüne uygun olarak tamamlanmış ise taşınmazın 
yararına kamulaştırma yapılan idare adına tesciline karar verilebilecektir. Yeni düzenleme ile maddeye bu 
tescil veya terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin vergi ilişkisinin aranmayacağı ancak kamulaştırma bede
linin ödenmesinin mal sahiplerinin vergiyle ilişkisinin kesildiğine dair belgeyi getirmesiyle mümkün olacağı 
kuralı getirilmiştir. 

Madde 18. — Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırmayı yapan idare
ye husumet düşmeyeceği kuralı 6830 sayılı Kanunun 18 inci maddesine paralel olarak aynen benimsenmiş
tir. 

Madde 19. — Bu madde ile tapuda kaydı olmayan taşınmaz malların idare a'dına tescili ve zilyedin hak
ları ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. 

Tasarının yedinci ve dokuzuncu maddelerinde de öngörüldüğü gi'bi zilyedin zilyetlik durumunun tetkik 
edilmesi külfeti idareye yükletilmiş, ancak bu hususta zorlayıcı nedenlerle idarenin gerekli işlemleri yap
mamış olması halinde kamulaştırılan yerin mülkiyetini kazandığını ispat yükümlülüğünün zilyede düşeceği 
kurallı getirilmiştir, 

Sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisap edilememiş yerlerin veya başkası adına tapulu taşınmazların ka
mulaştırılmasında bina ve ağaçların 11 ve 12 nci maddeler uyarınca takdir olunan bedellerinin zilyedine 
ödenmesi kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Kamulaştırılan taşınmaz malın idare adına tapuya tescil edilmesi halinde ne şekilde ve 
hangi sürede tahliye edileceği düzenlenmiştir. İşgal edenler kendi rızalarıyla taşınmazla ilişkilerini kesme
dikleri, tahliye etmedikleri takdirde, idareye icra dairesine müracaat ederek tahliye isteme yetkisi verilmiş
tir. îcra Memurluğu tescil, tapu kaydı ve mahkeme kararı gibi hususları inceleyerek, taşınmazın 15 gün 
içinde tahliyesini ilgiliye bildirecektir. Verilen bu sürede taşınmaz tahliye edilmediği takdirde, itiraz ve 
şikâyet yoluna başvurulmuş olsa dahi tahliye işlemi gerçekleştirilir. Mahkemenin bu konuda ihtiyati tedbir 
kararı veremeyeceği özel biçimde belirtilerek işin bir an önce bitirilmesi ve taşınmazın gayesine uygun bi
çimde lehine kamulaştırma yapılana teslimi amaçlanmıştır. 

Taşınmazın kamulaştırılması mal sahibinin iradesi dışında olduğundan taşınmazın zilyedlerine karşı her
hangi bir tazminat ödemekle yükümlü bulunmadığı gözetilmiştir. Lehine kamulaştırma yapılan yönünden 
ise kaımu kararı ağırlık kazandığından ve kanunen de sadece kamulaştırma karşılığının ödeneceği belirtildiğin
den, yükümlülük bununla sınırlı olarak mütalaa edilmiş ve başkaca bir tazminat ödenmesine gerek görül-
memüştir. 

Ekili arazinin durumu komisyon tarafından değerlendirmeye alınmasına bağlı olarak ekili alanların bo
şaltılmasında özel bir düzenlemeye gidilmiştir, öncelikle millî ekonomiye olan katkı gözetilerek temelde 
ekili alanların tahliyesinin ürünün hasadına bırakılması ilkesi benimsenmiştir. Ancak çok acele hallerde ha
sadın beklenemeyeceğinin anlaşılmasına bağlı olarak Mahkeme tespitine dayanılarak taşınmaz tahliye etti
rilebilecektir. Mükerrer ödemeden kaçınmak gayesiyle, 11 ve 12 nci maddelere göre ekili şeyin bedelinin 
tespit edilmiş olması halinde yeniden bedelin tespitine gidilmemesi bedelin ödenmemesi için düzenleme ya
pılmıştır. 

Madde 21. — Bu madde 6830 sayılı istimlâk Kanununun 21 nci maddesine tekabül etmektedir. 
Bu maddeye yapılan ilave, 21 nci maddenin birinci satırındaki safhasında kelimesinden sonra, «...kamu

laştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile...» ibaresinin ilavesinden ibarettir. Bu ilave ile 
kamulaştırmanın her safhasında tek taraflı vazgeçme halinde vazgeçme ile ilgili teklifin kamulaştırmaya 
karar veren ve onaylayan yetkili merciince karar alması esası getirilerek uygulamaya açıklık kazandırıl
mak amaçlanmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 683) 
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Madde 22. — Bu madde ile kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmaz malın ka
mulaştırma amacına veya kamulaştırma amacı dışında herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halin
de maddede belirtilen esaslara göre malik taşınmaz malını geri alabilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrası ile, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışında başka 
öir kamu tüzelkişisi veya kurumu, bir kamu hizmeti amacı ile talip olduğu takdirde taşınmaz mal, mal sa
hibi veya mirasçılarına verilmeyerek bu idarenin özelliğine göre bu Kanunun 30 uncu maddesi veya 1050 
sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 23 üncü maddesine göre işlem yapılacağı esası getirilmiştir. Böyle
ce kamulaştırılan taşınmaz nıalın kamulaştırma amacı dışında kamülaştıran idarenin veya kamulaştıran ida
re dışında başka bir idarenin ihtiyacına sunula'bilme imkanı sağlanmıştır. 

Madde 23. — Bu madde 22 nci maddedeki düzenlemeye paralel olarak kamulaştırılan taşınmaz malın 
sahibi tarafından geri alınabilmesi; kamulaştırma bedelinin kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde ka
mulaştırma amacına uygun hiç bir işlem ve teçhizat yapılmaması veya kamulaştırmayla gerçekleşecek bir 
amaca uygun ihtiyaca tahsis edilmeyerek malın olduğu gibi bırakılmasına veya bu kanunun 22 nci mad
desinin 2 nci fıkrasına göre işlem yapılmama haline bağlı kalmıştır. 

Maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini al
dıkları günden itibaren işleyecek kanunî faizi ile bir tikte ödeyerek taşınmaz malı geri alabileceklerdir. Ve 
bu hak doğmasından itibaren 1 yıl içinde kullanılmadığı takdirde düşecektir. 

Aynı amacın gerçekleştirilmesi için birden fazıla taşınmaz birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşın
mazların durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edilerek 1 ve 2 nci fıkraları buna göre uygulanacaktır. 
Maddenin sonuna eklenen fıkra ile mal sahibinin geri alma hakkını kullanamayacağı haller belirtilmiştir. 

Madde 24. — 21, 22 ve 23 üncü maddeler uyarınca mal sahibine iade edilen taşınmaz karşılığında, ve
rilecek bedelden hangi şartlarda kesinti yapılabileceği düzenlenmiştir. Taşınmaz malın geri alınmasında üzerin
deki bina, sabit tesisler ve ekili dikili şeyler yıkılmış, sökülmüş veya harab olmuş ise mal sahibi veya mi
rasçısının kamulaştırma tarihindeki devrine göre farkının, ödeyeceği kamulaştırma bedelinden düşülmesini 
isteyebileceği hükmüne yer verilmiştir. 

Madde 25. — Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, mal 
sahibi için 13 üncü madde uyarınca yapılan tebligatla, idare için tebligata çıkarmakla başlar. Maddenin bi
rinci fıkrasına getirilen yeni bir düzenleme ile, kamulaştırma işleminin idarî yargı yönünden kesinleşmesiy
le mülkiyetin idareye geçeceği kuralı getirilmiş ve içtihatlarda ve doktrinde yıllardır tartışması süregelen bu 
konunun objektif bir esasa bağlanması sağlanmıştır. Zamansız davaların önlenmesi amacıyla, dava açılabil
mesi idarenin tebligat yapması veya tebligata çıkarması şartına bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 25 inci maddesine paralel olarak, mal sahi
binin kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz maldan yeni inşaat veya ekim yapmak veya mevcut inşaatta 
esaslı değişiklikler meydana getirmek gibi kullanma haklarının tebliğ tarihinden itibaren durdurulacağı an
cak bu durdurmanın bir yıldan fazla devam edemeyeceği ve tebligat tarihinden itibaren bir yıl geçmekle or
tadan kalkan sınırlamalardan sonra yapılanların değerinin kamulaştırma bedelinin tespitinde göz önünde bu
lundurulacağına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 26. — Bu madde 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 26 nci maddesine tekabül etmektedir. Fark
lılık maddeye 2 nci fıkranın ilavesidir. Bu ilave ile idarece kamulaştırma bedeli verilecek taşınmaz mal değe
rinin kamulaştırma bedelinden fazla olamayacağı belirtilmek sureciyle tatbikata bir yön verilmek gayesi gü-
dülmüştür. 

MADDE 27. — Acele ve istisnaî hallerde, Kanunun önceki hükümlerine uyulması çeşitli sakıncalar ya
ratabileceği gibi, kanunun büyük zararlara uğraması da muhtemel olabilir. Maddede belirtilen şartların 
varlığına bağlı olarak kıymet takdiri dışındaki bazı kanunî işlemler sonraya bırakılarak, maddede öngö
rülen süre ve şekille taşınmaza el konulması özel biçimde düzenlenmiştir. Lehine kamulaştırma yapılan idare 
mahkemeye müracaatla, mahkemeden 7 gün içinde 15 inci maddedeki bilirkişiler arasından seçim yaparak 
taşınmazın değerinin tespiti öngörülmüş, uzman bilirkişilerce belirlenecek bedelin bankaya blokesi şartı ge
tirilmiş ve bu şartın gerçekleşmesi halinde taşınmaza el konulacağı açıklanmıştır. 
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Kanunun 3 üncü maddesi 2 nci fıkrasına göre yapılacak olan kamulaştırmalarda bankaya bloke eüile-
cek miktarın ilk taklidin tutarı kadar olacağı belirtilerek tatbikata açıklık kazandırılmak istenmiştir. 

Madde 28. — Bu madde ile özel bazı hallerde kireç, taş ve kum ocaklarını, Millî Savunma Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Demiryolları, Karayolları ve Devlet Su İşleri İdareleri lehine bedelsiz kul
lanma imkanı tanınmıştır. 

Yukarıda belirtilen imkânlar mülkiyeti özel hukuk gerçek ve tüzelkişilerine ait taşınmaz mallar için ta
nınmamıştır. 

Ayrıca bu maddede 6830 sayılı İstimlak Kanununda geçen ifadeler sadeleştirilmiştir. 
Madde 29. — Maddede hangi giderlerin idarece ödeneceği sayılmıştır. Aynı madde aynı numara ile 

6830 sayılı İstimlak Kanununda da mevcuttur. Madde sadece kelime ve deyimler bakımından kaleme alın
mış ve genel bir ahenk verilmek istenilmiştir. 

Bu tasarıda düzenlenen 9 uncu maddede 29 uncu maddeye atıf yapılmak sureti ile bilirkişilere de bu 
maddeye uygun ödeme yapılması düzenlenmiştir. 

Madde 30. — Maddede bir idareye ait taşınmaz mal, kaynak ve irtifak haklarının diğer bir idare ta
raf nidan kamulaştırılamayacağı, aksi halde işlemin geçersiz olduğu esası getirilerek bir idareye ait taşınmaz 
malın diğer idareye verilmesi yöntemi ve süreleri belirlenmiştir. 

Bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye verilmesi konusunda bugüne kadarki uygulamada şu husus
ların aksadığı izlenmiştir. 

Birinci husus; bazı idareler ihtiyâç duydukları taşınmaza Takdiri Kıymet Komisyonunca bedel takdir et
tirip, kamulaştırma işlemi yapıyormuş gibi ilgili idareye yollamakta ve belli bir süre geçtikten sonra da ge
rekli şartlar varsa bedeli yatırıp taşınmaza fiilen elkoymak imkânlarını araştırmaktadırlar. Buna mani olmak 
için İstimlak Kanununun 30 uncu maddesine «bir idareye ait taşınmaz mal, kaynak ve irtifak hakları diğer 
bir idare tarafından kamulaştırılamaz. Aksi halde yapılan işlemler geçersizdir.» ifadesi kullanılmak suretiyle 
bir tür emrivakilere mani olunmak istenmiştir. 

Diğer bir husus; bir idarenin acil olarak ihtiyaç duyduğu bir taşınmaz malı- yazılı olarak talep etmesi 
halinde diğer idare bu yazılı talebe bazen yıllarca cevap vermemekte ve 122 sayılı Kanunla değişik 6830 
sayılı İstimlak Kanununun 30 uncu maddesi işlemez hale gelmektedir. Buna mani olmak için yeni düzenle
meler getirilmiş, malik idare, devire muvafakat etmez veya 60 gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık Da 
nıştay İdarî Dairelerince tetkik edilerek iki ay içinde kesin karara bağlanır, denilmek suretiyle malik idareye 
cevap vermesi için 60 günlük bir süre tanınmıştır. 

Madde 31. — Kamulaştırma hem kamu düzeni ile ilgili hem de mülkiyet hakkının özüne ilişkin işlem
leri muhtevidir. Bu nedenle bu kanun gereği görev alacak kişilerin de görevlerinin ağırlığının müdrik ola
rak çalışmaları gerekmektedir. Kamulaştırmanın temelindeki kamu yararı kararı da göz önünde tutularak 
mülkiyet hakkının korunması, idarenin amacına uygun biçimde kamulaştırmayı gerçekleştirebilmesi için bu 
Kanuna göre görev alacak kişilerin suç teşkil eden eylemlerinden dolayı aynı suçu işleyen memurlar gibi 
cezalandırılacağı, bu cezaların da iki kat olarak hükmolunacağı şeklinde bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 32. — Kamulaştırmalarda gayeye uygun hareket sağlamak, suiistimalleri ve spekülasyonu önle
mek, kamulaştırma karşılığının kanunun öngördüğü biçimde gerçek ölçülere göre tespitinin yapılmasını sağ
lamak, idareleri fazladan yük altına sokmamak, taşınmaz sahipleri aleyhine olabilecek durumları engellemek 
amacıyla bu Kanuna göre yasak işler ve eylemler maddede tadat edilmiştir. 

Madde 33. — 32 nci maddedeki yasaklara uymayanlar hakkında hapis ve para cezaları verilmesine 
dair hükümlere yer verilmiş, 6830 sayılı Kanunun 33 üncü maddesindeki ağır para cezasının asgarî haddi 
onbin liradan ellibin liraya, azamî haddi ellibin liradan üçyüzbin liraya çıkarılmak suretiyle ağır para ce
zaları için günümüz koşullarına uygun düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 34. — 32 nci maddedeki yasaklara uyulmaması hâlinde avukat ve dava vekillerinden mal sahip
lerinin verdikleri ücret ve sağladıkları yararlan 1 yıl içerisinde geri alma hakkı tanınarak, yasaklara uyul
masını temin etmek ve mal sahiplerinin mağduriyetleri önlenmek istenmiş bu husus ilgilinin ihtiyarına 
bırakılmıştır. 
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Madde 35. — İmar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan parsellerden % 25 oranında düzenleme 
ortaklık payı karşılığı olarak alınan yol, yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine ayrılan yerler
le, özel parselasyon sonunda malikinin muvafakati ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış yerlerin ayrıl
ması nedeniyle değerleri artan parsellerin kamulaştırma bedellerine yansıyarak maliklerine ödenmektedir. 

Aynı kamulaştırma kararı kapsamında kalan parsellerin aralarında bulunan yol, yeşil saha ve bunun 
gibi kamu hizmet ve tesislerine evvelce imar mevzuatı gereğince veya özel parselasyon sonunda malikinin 
muvafakati ileı bırakılmış olan yerler için imar planının uygulanmasından veya özel parselasyon yaptırıl
masından önceki malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamayacağı ve herhangi bir karşılık istene-
meyeceği esası kabul edilmiştir. 

6830 sayılı İstimlâk Kanununda yer almayan bu hüküm ile özellikle son yıllarda uygulamada görülen 
haksız ve mükerrer isteklere ilişkin çekişme ve davaların önlenmesi ve yararına kamulaştırma yapılan ida
relerin mükerrer ödeme külfeti ile karşılaşmadan kamulaştırma sahasına tasarruf edebilmeleri imkânının 
sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 36. — Bugüne kadar yapılan uygulamalarda idarenin geçmiş yıllarda kamu yararı kararı alıp 
bunun dışındaki kamulaştırma işlemlerini tekemmül ettirmediği fakat kamulaştırma kanunlarının göz önün
de tuttuğu maksatlara fiilen tahsis ettiği taşınmaz mallara rastlandığı tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Kamulaştırma yapan idarelerin kamulaştırma işlemlerini zamanında tekemmül ettirememesinden yarar
lanmak isteyen bazı ilgililerin bilahara bu gibi taşınmazlara dolaylı yollardan tapu çıkarttıkları ve idare
lere müracaatla günün şartlarına uygun bedel talebinde bulundukları ve konunun mahkemelere intikal et
tiği görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan hususlarda idareleri rahatlatmak ve aynı zamanda mükerrer ödemelere mani olmak 
ve uygulamada görülen aksaklıkları gidermek üzere 36 ncı madde bu Kanunda düzenlenmiştir. 

Madde 37. — Bu madde kanunun uygulanmasından doğan tüm anlaşmazlıkların adlî yargıda çözüm
lenmesi gerekenlerin taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde basit yargılama usulü 
ile görüleceği esasını getirerek görevli mahkeme ve yargılama usulünü belirlemiştir. 

Madde 38. — Bugüne kadar yapılan uygulamalarda idarelerin geçmiş yıllarda kamu yararı kararı alıp 
diğer kamulaştırma işlemlerini tekemmül ettirmediği ve bilhassa değer takdiri yaptırmadan kamulaştırma 
kanunlarının göz önünde tuttuğu amaçlara fiilen tahsis ettiği taşınmaz mallara rastlanmıştır. 

Kamulaştırma yapan idarelerin kamulaştırma işlemlerini zamanında tekemmül ettirememesinden yarar
lanmak isteyen veya hiç müracaatta bulunmayan malik, zilyed ve mirasçılar bulunmaktadır. Ayrıca bazı 
malik, zilyed ve mirasçıların ilgili idarelere müracaatla günün şartlarına uygun bedel talebinde bulundukları 
da görülmüştür. 

Medenî Kanunumuzun 638, 639 ve 897 nci maddeleri dikkate alınarak mülk edinmedeki kazandırıcı za
manaşımı süresinin mülkiyetin kaybedilmesinde de idarelerin menfaatleri dikkate alınarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

İdarelerin yüksek ve mükerrer bedel ödemelerine mani olmak ve uygulamadaki aksaklıkları düzeltmek 
amacı ile 38 inci madde bu Kanunda düzenlenmiştir. 

Madde 39. — Bu maddede kaldırılan ve hükümleri saklı tutulan yasalar sayılmıştır. 
Madde 40. — Bu madde, özel kanunlarında bu Kanuna ve kaldırılan kanunlara göre yapılan kamulaştır

ma işlemlerinin bu Kanun hükümlerine bağlı olduğunu göstermektedir. 
Geçici Madde 1. — Bu maddede kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan kamu yararı ve ka

mulaştırma kararlarının geçerli olduğu henüz idarece kıymet takdir edilmemiş olan işlerde, kıymet takdiri 
işlemleri ile sonraki işlemlerin bu Kanunun hükümlerine göre yapılacağı esası getirilerek kamulaştırma iş
leminde bir duraksamaya meydan verilmemesi hedeflenmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrası ile de bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan kamulaştırma ve geri al
ma ile ilgili davalarda bu Kanun hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir. Bu fıkranın ilavesi ile bilhassa bu 
Kanunun 22 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen kamulaştırmalar tarafların anlaşmasıyla vazgeçme veya mal 
sahibinin geri alma hakkı konusunda da 6830 sayılı İstimlâk Kanunu hükümlerine göre, amme hükmî şa-
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hısları ile müesseseleri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kamulaştırma, ve halen bu 
idareler adına tapuda kayıtlı olan veya henüz tescil safhasına gelinememiş olmakla birlikte kamulaştırılma
sına karar verilen taşınmaz mallar ve kaynaklar mal sahibi veya mirasçılarınca geri alınması istendiği takdir
de de bu Kanun hükümlerinin uygulanması sağlanmak istenmiştir. 

Geçici Madde 2. — Madde bu Kanunun çeşitli maddelerinde getirilen süreler ile 6830 sayılı istimlak 
Kanunundaki sürelerin farklı olması sebebiyle düzenlenmiştir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
açılan davalarda, davanın açıldığı günde yürürlükte olan kanunlara göre işlemeye başlamış olan dava sü
releri, o kanunlara göre saptanacağı belirlenmiştir. 

Madde 41. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini göstermektedir. 
Madde 42. — Bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini belirlemektedir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6830 Sayılı İstimlak Kanununun 22 ve 23 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6830 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

tTarafların anlaşmasıyla 

IMadde 22. — (Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmazların kamulaştırma amacı
na veya kamulaştırma amacı dışında herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde keyfiyet 13 ün
cü madde hükmü uyarınca mal sahibi veya mirasçılarına duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi veya 
mirasçıları aldığı kamulaştırma bedelini 3 ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir. 

Ancak, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışında başka bir kamu tüzelkişisi veya 
kurumu bir kamu hizmeti amacıyla talip olduğu takdirde, yukardaki fıkra hükmü uygulanmayarak bu ka
nunun 30 uncu veya 1050 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre işlem yapılır.» 

(MADDE 2. — 6830 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

€Mal sahibinin geri alma hakkı 

'Madde 23. — Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren 5 yıl içinde kamulaştırma amacı
na uygun hiç bir işlem ve tesisat yapılmaz veya kamulaştırma ile gerçekleşecek bir amaca uygun bir ihtiya
ca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal ollduğu gibi bırakılırsa veya 22 nci maddenin ikinci fıkrasına göre işlem 
yapılmaz ise mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek Kanunî 
faizi ile birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir. 

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer. Aynı amacın gerçekleşmesi 
için birden fazla taşınmaz birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmazların durumunun bir bütün oluştur
duğu kabul edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır. 

özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayacağına ilişkin hükümler saklıdır. 1164 sayılı Arsa Ofisi Ka
nununa dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda ve bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirti
len hallerde yapılacak kamulaştırmalarda bu madde hükmü uygulanmaz.» 

GEÇİCİ MADDE — 6830 sayılı İstimlak Kanunu hükümlerine göre, amme hükmi şahısları ile müesse
seleri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamulaştırılan ve halen bu idareler adına tapu
da kayıtlı olan veya henüz tescil safhasına gelinememiş olmakla birlikte kamulaştırılmasına karar verilen ta
şınmaz mallar ve kaynaklar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. 
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MAiDDE 3. — Bu Kanun yayılmı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütör. 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Caritürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. I. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5*. Side 

23.8.198; 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6830 Sayılı tstindak Kanununun 22 ve 23 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde İlavesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6830 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tarafların anlaşmasıyla 
Madde 22. — Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmazların kamulaştırma amacına 

veya kamulaştırma amacı dışında herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde keyfiyet 13 üncü 
madde hükmü uyarınca mal sahibi veya mirasçılarına duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi veya miras
çıları aldığı kamulaştırma bedelini 3 ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir, 

MADDE 2, — 6830 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mal sahibinin geri alma hakkı , 

Madde 23. — Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren 5 yıl içinde kamulaştırma amacına 
uygun hiç bir işlem ve tesisalt yapılmaz veya kamulaştırma ile gerçekleşecek bir amaca uygun bir ihtiyaca 
talhsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa mal salhibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini al
dıkları günden itibaren işleyecek Kanunî faizi ile birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri: alabilir. 

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer. Aynı amacın gerçekleşmesi için 
birden fazla taşınmaz birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmazların durumunun bir bütün oluşturduğu 
kabul edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır. 

Özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayacağına ilişkin hükümler saklıdır. 1164 sayılı Arsa Ofisi Ka
nununa dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda ve bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen 
hallerde yapılacak kamulaştırmalarda bu madde hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 3. — 6830 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 6830 sayılı İstimlak Kanunu hükümlerine göre, kamu tüzelkişileri ile kurumları ta
rafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamulaştırılan ve ihalen bu idareler adına tapuda kayıtlı 
olan veya henüz tescil safhasına gelinememiş olmakla birlikte kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz mal
lar ve kaynaklar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gireı. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 3 Kasım 1983 
Esas No. : 1/620 
Karar No. : 171 

MÎLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 12 Eylül 1983 tarihli 160 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen «6830 sayılı İstimlâk Kanununun 22 ve 23 üncü maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçi
ci madde ilavesine dair Kanun Tasarısı» ile Danışma, Meclisi Genel Kurulunun 6 Ekim 1983 tarihli 171 
inci birleşiminde görüşülerek iş'ari oyu ile kabul edilen «Kamulaştırma Kanunu Tasarısı» aynı konuları taşı
maları ve ilkinin sonraıkinin bir iki maddesini içermesi sebebiyle Komisyonumuzca birleştirilerek görüşmeye 
alındı. Esas tasarı üzerinde görüşmelere başlanıldı. 

Tasarının tümü ilgili bakanlık ve kurum temsilcilerinin katılmasıyla Danışma Meclisinden geçen şekliyle 
benimsenmiştir. 

Komisyon çalışmaları Millî Güvenlik Konseyi Yasama İçtüzüğü hükümlerine uygun olarak sürdürülmüş, 
önemi ve özelliği sebebiyle Millî Güvenlik Konseyinin görüş, düşünce ve ilkeleri göz önünde tutulmuş, yapı
lan ön takdimle maddeler üzerindeki görüş ve direktifler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmış, bu hali 
ile metin Millî Güvenlik Konseyinin kabulüne hazır hale getirilmiştir. 

1. Tasarının 20, 21, 29, 35, 37 ve Geçici 2 nci Maddesi ile Yürütme ve Yürürlük ile ilgili maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

2. Danışma Meclisi metninin 4, 5, 6, 8, 10, 15, 19, 24, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 41 inci maddeleri esasta 
değişiklik yapılmayarak ve sadece yazım kurallarına uygunluğu sağlama veya konuya açıklık getirilmesi 
bakımından değişikliğe tabi tutulmuştur. 

3. Danışma Meclisinin amaç ve kapsama ilişkin 1 ve 2 nci maddeleri birleştirilmiş, 2 nci maddede ka
nunun uygulamasında bazı terimlerin hangi anlamda kullanıldığı belirtilmiştir. 

4. Kamulaştırmanın Anayasa hükümleri çerçevesinde ve kamu hizmötü gören idareler tarafından ve ancak 
kanunla yapmaya yükümlü bulundukları hizmetler için kamulaştırma yapabilecekleri ilkesi korunmuş, büyük 
enerji, sulama projeleri ve benzeri büyük kamulaştırmalarda bir gerçek kişiye veya özel hukuk özel kişisine 
ödenecek kamulaştırma bedelinin genel bütçe kanununda belirtilecek miktardan az olmamak ve toplam kamulaş
tırma bedelinin altıda birinin peşin olarak ödenmesi kaydı ile kamulaştırılma yapılabileceğine ve peşin ödeme 
dışında kalan miktarın peşin ödeme miktarından az olmamak ve en f azla beş yıl içerisinde tamamının öden
mesine ve peşin ödenmeyen kısma Devlet borçları içlin öngörülen en yüksek faiz haddinin uygulanacağına 
açıklik getirilmiştir. 

5. Metnin 7 nci maddesine kamulaştırmayı yapacak idarenin öngörülen hazırlıkları bizzat veya başkalarına 
yaptırabileceğine açıklık getirilmiştir. Tapu siciline verilen şerhin kayıtlayıcılığı göz önünde tutularak idarenin 
bu şerh tarihinden itibaren kamulaştırma tebligatına hemen başlaması doğal olmakla birlikte aksine hareket 
halinde şerhin nihayet iki yıl sonra tapu idaresince düşülmesi ve hükümsüz hale gelmesi madde metninde be
lirtilmiştir. 

6. Metnin 9 uncu maddesinde oluşturulacak kurulun tek sayı ile görev yaparak karara ulaşabilmesi ba
kımından asıl ve yedek üyelerinde indirim yapılmıştır. 

7. Metnin 11 inci maddesinde varsa vergi beyanının değerlefldlirmede esas alınacağı belirtilmiş, böylece 
vergi beyanı olmayan taşınmaz malların değerlendirile meyeceği ve kamulaştırılamayacağı gibi yanlış anlama
lara meydan verilmemesi amaçlanmıştır. Anayasada da ifadesini bulan objektif ölçülerin bedelin tespitine et
kili olabilecek hususlar olduğuna işaret edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 683) 
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8. Metnin kısmen kamulaştırmaya ilişkin 12 nci mad desine açıklık getirilmiş, kısmen kamulaştırılan paylı 
mülkiyete konu taşınmaz mallarda paydaşların istifadesine ve tasarruflarına rızaen terkedilmiş kısımların ka
mulaştırılması halinde paydaşın kendi payı hakkında dava hakkı olduğuna açıklık getirilmiştir. 

Ayrıca bu maddenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların adlî yargıda çözümleneceğine ilişkin 
hüküm getirilmiştir. 

9. Metnin 13 üncü maddesinde kamulaştırma bedelinin peşin ödeneceği ilkesi göz önünde tutularak ta
mamının veya taksitle ödemede ilk taksidin millî ban kalardan birine ve hak sahibi adına yatırılmasına açık
lık getirilmiştir. 

10. Kamulaştırma işlemine ilişkin idarî yargıda, kamulaştırma bedeline ve maddî hatalara iliş/kin olarak 
adlî yargıda dava açılmasına ilişkin olan bu maddede dava açma süresinin 'başlangıcına ve özellikle köy 
ihtiyar kurulu aracılığı ile yapılan tebliğlerde süre başlangıcı açıklığa kavuşturulmuştur. 

11. Acele işlerde el koyma ve tescile ilişkin 16 na maddeye, kamulaştırma 6 ncı maddenin son fıkrası 
uyarınca yapılmış ise, ifadesi eklenmek suretiyle bu tür kamulaştırmalara karşı açılacak idarî davanın şartların 
varlığı halinde el koymaya ve idare adına tescile engel tesjk'll etmeyeceği belirtilmiştir. Tescile ilişkin kararla
rın temyiz edilmesi esasen mümkün bulunduğundan, Danışma Meclisi metninden buna ilişkin ifade çıkarıl
mıştır. 

12. Mal sahibinin ferağ vermesi hallinde ayrıca idare ce tescil davası açılmasına gerek olmadığı tabiî bulun
duğundan, metne bu yolda bir ifade eklenmiş, kamulaş tırma bedelinin ödenmesi vergi ilişkisi şartına bağlanma
mış olduğundan, sadece vergi dairesine bilgi verileceğine ilişkin bir ifade eklenmek suretiyle 17 nci madde dü
zenlenmiştir.' 

13. Kamulaştırılan malın mülkiyetinin kişiler ara sında çekişmeli olmasının idare adına tescile engel teşkil 
elemeyeceği 18 inci maddeye açık bir ifade ile konulmuş tur. 

14. Metnin 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasına, kamulaştırmaların kamu yararı sebebiyle yapılmasının asıl 
olduğu, idarenin ancak kamulaştırma yolu ile gerçekleştirebileceği bir diğer hizmete tahsisi amacıyla kamulaş
tırılan taşınmaz malın bu nitelikteki bir diğer hizmete tahsis edebileceği göz önünde tutularak ve yanlış an
lamaya yol açmaması bakımından kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca şeklinde değiştirilmiş, Da
nışma Meclisince tasarıdan çıkarılan 2 nci fıkra bu görüş ve gerekçede belirtilen nedenlerte maddeye ek
lenmiştir. 

15. 23 ündü madde metni 22 nci maddede yapılan tou değişiklik göz önünde tutularak değiştirilmiş, gerek 
kamulaştırmayı yapan idarenin ve gerekse tahsis veya devredilen idarece kamulaştırma bedelinin kesinleşme
sinden Mbaren nihayet beş yıl içerisinde kamu hizmetine tahsis ve üzerinde tesisler yapılması gereğine açıklık 
getirilmiştir. 

16. 25 inci maddede hakların kullanılması, dava açılması ve yükümlülüklerin başlaması bakımından teb
ligat esas alınmış, idarî işlemlerin kesinliği esas olmakla birlikte mülkiyete ilişkin bu konuda, bu Kanunda ön
görülen özel hallerle elkoyma ve tescil dışında mülkiyetin idarî yargıda açılan davanın kesin sonucuna bağ
lanmasının istisnası belirtilmiştir. Kamulaştırma bedelinin peşin olarak ödeneceği ve tebliğler ile kamulaştırma 
işleminin süratle sonuçlandırılacağı idarelerin kamulaştırma işlemlerini sürüncemede bırakamayacakları göz 
önünde tutularak taşınmaz mal sahibinin yararlanma hakları durdurulmuştur. 

17. 26 ncı maddede trampa yolu ile kamulaştırma ilkesi korunmuş, ancak idarece kamulaştırma karşılığı 
verilecek taşınmaz malın değerinin mahkemece tespit edilmesi gereksiz görülmüş, bu değerin idarenin ihale 
komisyonunca belirlenmesi benimsenmiştir, idarece verilecek taşınmaz mal bedelinin alınacak mal bedelin
den yüzde yirmi fazla bir değerden daha fazla olamayacağı bir başka deyimle kamulaştırılan mal bedeli yüz 
ise, trampa yolu ile verilecek mal bedelinin azamî yüz yirmi olabileceği ifade edilmiştir. 

.18. Metnin 30 uncu maddesinde kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının taşınmaz mal kaynak veya irtifak 
haklarının diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamayacağı ancak idarelerin karşılık
lı anlaşmaları veya anlaşamamaları halinde Danıştay ilgili idarî dairesince verilecek karar üzerine devir ve
ya tahsis edilebileceği ilkesi aynen korunmuş, aksine yapılmış işlemlerin hukuken yoklukla muallel bulun
ması tabiî olduğundan bu tür işlemlerin geçersizliğine ilişkin ibare metinden çıkarılmış, Danıştay İdarî İşler 
Dairesine sadece istekte bulunan idarenin başvurması öngörülmüştür. 
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19. Metnin 31 inci maddesinde verilecek cezaların, cezaların şahsileştirilmesi, ceza hukuku uygulamasının 
tabiî bir gereği olduğundan, artırılarak verilecek cezanın asgarî ve azamî hadleri belirtilmiştir. 

20. Metnin 33 üncü maddesinde işlenecek suçun daha ağır bir cezayı da gerektirebileceği hususu göz 
önünde tutularak fiilleri daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde ibaresi eklenmiş, 
yasak iş ve eylemlerin ağırlık derecelerine göre verilecek cezalarda adaletli bir uygulama sağlanması amaçlan
mıştır. 

21. Anayasanın 46 ncı maddesinde vergi beyan değerli ile kamulaştırma bedeli arasındaki farkın vergilen
dirilmesi öngörüldüğünden, yeni bir madde düzenlenmesi gerekmiş ve 39 uncu madde bu maksatla metne 
eklenmiştir. 

22. Metnin 40 inci maddesi ilke olarak aynen benimsenmiş, ancak Toplu Konut Kanununun 5 inci mad
desi kamulaştırma bedelinin belirlenmesi dışında başka hususları da (içerdiğinden, bu maddenin ve Emlak 
Vergisi Kanununun geçici 2 nci maddesinin kamulaştırılan taşınmaz malın değerinin tespitine ilişkin hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır, tkinci fıkrasına özel kanunlardaki kamulaştırmaya ilişkin hükümlerin de sak-
lılığını sağlayacak hüküm eklenmiştir. 

23. Geçici 1 inci maddenin metnine daha önce açılmış ve henüz kesin hükme bağlanmamış davalarda bu 
Kanunun tüm hükümlerinin uygulanmasına açıklık getirilmiş, ancak davanın açıldığı tarihte yürürlükteki me
tinler (ile bu Kanun hükümleri arasındaki fark nedeni ile haksız çıkan tarafın harç, yargılama giderleri ve 
avukatlık ücreti ile ilzam olmayacakları belirtilmiştir. 

24. Kamulaştırmayı yapan idarenin kamulaştırma konusu taşınmaz malın kamu yararına ve hizmetine 
yönelik diğer bir ihtiyacına tahsis etmesi veya bir diğer kuruma devir veya tahsis etmesine 22 nci ve 23 üncü 
maddelerle imkân sağlandığından, kullanma süresi çok kısıtlanmış, bu tür işlerde idarelere iki yıllık bir geçiş 
süresi verilmesi uygun görülerek geçici 3 üncü madde düzenlenmiştir. 

25. 5 Ocak 1961 tarih ve 221 sayılı Kanun kapsamına giren taşınmaz malların hukukî statüleri istikrar ka
zanmış ve fiilî hal hukukileştirilmiş bulunmaktadır. Bu halin devamını sağlamak amacı ile geçici 4 üncü 
madde düzenlenip metne eklenmiştir. 

Raporumuz, Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâk. Tümg. 

Üye 
•Edip GÜLTEKİN 

Hâk. Kd. Alb. 

Üye 
İlhan KÖSEOĞLU 

Hâk. Kd. Alb. 

Üye 
Ali ARCAK 

Yargıtay 5 inci Huk. 
Daire Başkanı 

Üye 
Müfit YÜKSEL 
Adalet Bakanlığı 

Kıdemli Tet. Hâk. 

Üye 
Yasar ASYALI 

Maliye Bakanlığı 
Millî Emlak Gn. Md. Yrd. 

Üye 
A. Erkan YAZGAN 
Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları Gn. Md. 

Etüt, Proje D. Bşk. Yrd. 

Üye 
Halim ÇORBALI 
Tapu, Kadastro 
Genel Müdürü 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Kamulaştırma Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamulaştırma işlemlerini, kamulaştırma karşılığının saptanmasını, ka
mulaştırmaya itiraz yollarını, kamulaştırılan taşınmaz malın idare adına tescilini, kamulaştırılan taşınmaz malın 
sahibi ıtarafından geri alınmasını, idareler arasında taşınmazların devir işlemlerini ve kamulaştırma nedeni ile 
idarenin ve ilgililerin hak ve yükümlülüklerini düzenle inektedir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun Devlet ve kamu tüzelkişileri tarafından kamu yararına lüzumlu işlere tahsis edil
mek üzere özel hukuk gerçek ve tüzelkişilerine ait taşınmaz mal ve kaynakların tamamının veya bir kısmının 
kamulaştırılmasına ilişkin hükümleri kapsar. 

Özel kanunlarına dayanılarak özel kişiler adına yapı lacak kamulaştırmalar da bu Kanun hükümlerine tabidir. 
'Bu Kanunda geçen idare deyimi, lehlerine kamulaştırma yetkisi tanınan kamu tüzelkişileri, kamu kuruluş

ları ve özel kişileri ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırmanın Oluşturulması 

Kamulaştırma şartları, genellikle 

MADDE 3. — Kamulaşjtırma, bunu yapan idarenin kanunen yapmakla yükümlü bulunduğu kamu hizmet
lerinin veya teşebbüsünün yürütülmesi için gerekli taşınmaz malların, kaynakların ve irtifak haklarının karşılık
ları, bu Kanun hükümleri içerisinde nakden ve peşinen veya aşağıda belirtilen hallerde taksitle ödenmek sure
tiyle yapılır. 

Bakanlar (Kurulunca kabul edilecek olan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştiril
mesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanları, kı
yıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaş tırma yetkisi tanınan kamu tüzelkişileri, kamu kurum-
mal ve kaynakların kamulaştırma bedellerinden, her yıl Genel Bütçe kanununda gösterilen miktara kadar olan
lar, bu miktar dahil nakden ve peşinen ödenir. Bu miktarın üstünde olan kamulaştırma bedelleri, peşin ödeme 
miktarından az olmamak ve beş yıl içinde faizi ile birlikte tamamen ödenmek üzere taksitlere bağlanır. Son 
taksit peşin ödenecek miktarın yarısından az olduğu tak dirde, önceki taksitle birlikte ödenir. Taksitlere, Devlet 
borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi uygulanır. 

Yukarıda belirtilen faizin başlangıç tarihi ilk taksidin ödeme tarihini takip eden gündür. 
Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye aüt olanlarının bedeli, peşin 

ödenir. 

İrtifak hakkı kurulması 

MADDE 4.—Kamulaştırma ile güdülen amacın yeri ne getirilmesi için, taşınmaz malın mülkiyetinin ka« 
mulaştırılması yerine, yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği ve derinliği veya kay
nakları üzerinde kamulaştırma yolu ile irtifak hakkı kurulabilir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kamu yararı kararı verecek merciler 

MADDE 5. — Kamulaştırmalarda, kamu yararının bulunduğuna aşağıdaki merciler tarafından karar verilir: 
1. Kamu tüzelkişileri: 
a) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaşitırmalarda, ilgili bakanlık; 
(b) Köy yararına kamulaşitırmalarda, köy ihtiyar kurulu, 
c) Belediyeler yararına kamulaşitırmalarda, belediye encümeni; 
d) il özel idareleri yararına kamulaştırmalarda, il daimî encümeni; 
e) Devlet yararına kamulaştırmalarda, il idare kurulu; 
f) Üniversite yararına kamulaştırmalarda, üniversite yönetim kurulu; 
g) Yükseköğretim kurulu yararına kamulaştırmalarda, Yükseköğretim kurulu; 
h) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yararına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu; 
k) Ata'türlk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu veya bu 

görevi yapacak yetkili idare uzuvları, ' 
1) Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köyler ve 'belediyeler yararına kamulaştırmalarda, ilçe idare ku

rulu; 
m) Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda, il 

idare kurulu; 
n) Aynı il'e bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda, Bakanlar Kurulu; 
o) Birden çolk il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda, Bakanlar Kurulu; 
2. Kamu kurumları yararına kamulaştırmalarda, yö netim kurulu veya idare meclisi ve yoksa yetkili idare 

organları, 
3. özel hukuk gerçek kişileri yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin; özel hukuk 'tüzelkişileri yararına 

kamulaştırmalarda ise, yönetim kurulları veya idare meclislerinin yoksa yetkili yönetim organlarının başvu
ruları üzerine; gördükleri hizmet bakımından, denetimine bağlı oldukları, .köy belediye, özel idare veya bakanlık; 

Onay mercii 

MADDE 6. — Kamu yararı kararı, aşağıdaki mercilerin onayı ile tamamlanır. 
1. Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde va

linin, 
2. îlçe idare kurulları, il daimî encümenleri ve il idare kurulları kararları, valinin, 
3. Üniversite yönetim kurulu kararları, rektörün, 
4. Yükseköğretim kurulu kararları başkanın, 
5. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararları, genel müdürün, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu veya bu görevi yapacak yetkili yönetim or

ganlarının kararları, başkan veya bu görevi yapacak yetkilinin, 
7. Kamu kurumları yönetim kurulu yahut idare meclisleri veya yetkili idare organları kararları, deneti

mine bağlı oldukları bakanın, 
8. özel hukuk gerçek ve tüzelkişileri yararına; köy, belediye ve özel idarece verilen kararlar, valinin. 
Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararları, ayrıca onaylamayı gerektir

mez. 
Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ay

rıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda kamulaştırma işlemine baş
lanıldığını gösteren bir karar alınır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kamulaştırmadan Önce yapılacak işlemler ve idarî şerh 

MADDE 7. — Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak 
hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını 
yaptırarak, kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı, yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, ta
pu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak sure
tiyle tespit ettirir. 

Taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan yerine 
geçecek takdir edilecek değeri ilgili vergi dairesi idarenin isteği üzerine en geç bir ay içerisinde verir. 

İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırma
ya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği tak
dirde mülkiyette ve mülkiyetin gayri aynî haklardaki meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaştırmayı 
yapan (idareye bildirmek zorundadır. 

Satın alma usulü 

MADDE 8. — Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırma işleminin her safhasında kamu
laştırmayı yapacak idare, kendi satın alma komisyonu yoksa, bu amaçla kuracağı komisyon marifetiyle tespit 
ettireceği bedel üzerinden mal sahibi ile anlaşarak taşınmazı veya kaynağı veya bunlar üzerindeki irtifak hak
larını satın alabilir. 

Bu suretle satın alınan taşınmaz, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sa
yılır. Ancak kamulaştırmaya ve bedeline itiraz davaları açılamaz. 

Kadastro görmemiş yerlerdeki taşınmazların durumunun tespiti işlemleri 

MADDE 9. — Tapulama veya kadastrosu yapılmamış yerlerin durumunun tespiti için idare mahallî mül
kî amirine müracaatla, kamulaştırma yapılacak yerde 3 asil ve 3 yedek olmak üzere 6 bilirkişinin seçilmesini 
ister, idarenin bu istemi üzerine mülkî amir 8 gün içerisinde bilirkişilerin seçilmesini ve sulh hukuk mahkeme
sinde yeminlerinin yaptırılarak isimlerinin kamulaştırmayı yapacak idareye bildirilmesini sağlar. 

Tespit sırasında muhtar veya vekili, ihtiyar kurulundan iki üye ve üç bilirkişi birlikte görev yaparlar. 
Bu tespitte görev yapanlar muhtar veya vekili, ihtiyar kurulu üyeleri ile bilirkişilere çalıştıkları günler için 

29 uncu maddeye göre ödeme yapılır. 

İKİNCİ KISIM 
Kamulaştırma Bedeli, Tebligat, Dava Hakkı ve Bilirkişiler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırma Karşılığının Saptanması 

Kıymet takdiri komisyonları, seçilmesi ve kuruluş şekli 

MADDE 10. — Kıymet takdiri komisyonları her yıl Ocak ayının ilk haftasında, il ve ilçe dahilinde görev 
yapacaklarına göre, il veya ilçe idare kurullarınca defterdarlık veya malmüdürlüğünden, teknik ziraat müdür
lüğü, ziraat mühendisliği veya memurluğundan, o yerdeki fen adamları arasından ve fen adamının bulunma
dığı yerlerde ilçenin bağlı bulunduğu il dahilinden seçilecek bir fen adamı temini yoluna gidilerek üç asıl, üç 
yedek; il ve ilçe belediye encümenlerince mülk sahipleri arasından seçilecek iki asil, iki yedek üyeden ibaret 
olarak beş kişiden oluşur. 

Son nüfus sayımına göre, belediye hudutları içindeki nüfusu yüz bini geçen şehirler için aynı hudutlar 
içerisinde yapılacak kamulaştırmalarda kıymet takdiri komisyonu teknik ziraat müdürlüğü, ziraat mühendis-
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ligi veya memurluğundan seçilen üye yerine il veya ilçe idare kurulunca Bayındırlık Bakanlığı kuruluşuna dahil 
teknik elemanlar arasından seçilecek bir üyenin katılmasıyla oluşur. 

Seçilen komisyon üyelerine en yakın sulh mahkemesinde yemin ettirilir. Bu komisyon üyelerinin hizmet 
süresi bir yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. 

Kıymet takdiri komisyonları uzmanlıkları dışında kalan konularda, kamulaştırılan taşınmaz malın cinsine 
göre uzman kimselerden danışma niteliğinde görüş alır ve bu hususu gerekçeleriyle raporlarında bildirirler. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve bunların usul ve füruu, karı - koca veya üçüncü dereceye ka
dar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımları komisyonlara katılamaz ve görüş bildiremez. 

Komisyon, kamulaştırmayı yapan idarenin daveti üzerine eksiksiz toplanır. Asil üyenin katılmasının imkân
sızlığı halinde yedek üye komisyona davet edilir. Komisyon, başkanını kendi arasından seçer. Karar çoğunlukla 
da verilebilir. 

Karara katılmayan üye, katılmama sebebini yazıp imzalamaya zorunludur. 

Kıymet takdiri esasları 

MADDE 11. — Kamulaştırmayı yapan (idare, kamulaştırma bedelinin belirtileceği günü tayin ederek ilgili
lere doğrudan veya ilan yolu ile bildirir. 

İlân yolunun öngörüldüğü hallerde, taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, gazete 
çıkmayan yerlerde belirli araçlarla on gün süre ile, ilân ederek bu hususu tutanağa bağlar. Bu ilân dahi bil
dirim hükmündedir. 

Taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerden maksat, tapu siciline kayıtlı olduğu il veya ilçedir. 
Kıymet takdiri komisyonu, belirtilen günde kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere gi

derek hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra, taşınmaz mal ve kaynağın; 
1) Cins ve nevini, 
2) Yüzölçümünü, 
3) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, 
4) Vergi beyanını, 
5) Kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 
6) Arazilerde taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu 

gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, 
7) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini, 
8) Yapılarda, resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, 
9) Diğer objektif ölçüleri, 
Esas tutarak düzenleyeceği raporda bütün bu unsurların gerekçeli cevaplarını ayrı ayrı belirterek kamu

laştırma bedelini takdir eder. 
Kamulaştırma bedelinin takdirinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı 

değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr, kıymet takdirinde dikkate 
alınmaz. 

Kıymet takdir komisyonu raporunu, tespit tarihinden itibaren 15 gün içerisinde idareye verir. îşin niteli
ğine göre raporun idareye verilmesi 3 ayı geçemez. 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta mey
dana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleri ile belirtilir. 

Kısmen kamulaştırma 

MADDE 12. — Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri, 
a) Kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamulaştırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı takdirde, o malın 

11 inci maddede belirtilen esaslara göre takdir edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen miktarı ile, 
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b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği tak
dirde, bu eksilen değer miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesin
de tayin olunan kamulaştırma bedeline eklenerek, 

c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdirde 
ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen 
bedelinden çıkarılarak, 

belirlenir. 
Şu kadar ki, (c) bendi gereğince yapılacak indirme, kamulaştırma bedelinin yüzde ellisinden fazla olamaz. 
(b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bedelin düşüş ve artış miktarları 11 inci maddede belirtilen esaslara gö

re bedel takdiri suretiyle tespit olunur. 
Kamulaştırma dışında kalan kısım, imar mevzuatına göre yararlanmaya elverişli olduğu takdirde, kesilen 

bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, havagazı kanalları gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olan
larının eski nitelikleri dairesinde kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve bedel, belir
lenerek kamulaştırma bedeline ilave olunur. Bu masraf ve bedeller (b) bendinde yazılı kıymet düşüklüğü mik
tarının belirlenmesinde göz önünde tutulmaz. 

Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise, mal 
sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde yazılı başyurusu üzerine, bu kısmın 
da kamulaştırılması zorunludur. 

Baraj inşası dolayısıyla yapılan kamulaştırmalar sonucunda, çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düze
ninin bozulması nedeniyle, içişleri, Maliye, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarınca en 
geç bir yıl içinde müşterek hazırlanacak bir yönetmelik esaslarına göre, ekonomik ve sosyal yönden yarar
lanılması mümkün olmayacağı tespit edilen, kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar da sahiplerinin 
yazılı müracaatı üzerine kamulaştırmaya tabi tutulabilir. 

Bu sebeple kamulaştırılan mücavir taşınmaz mallar hakkında 22 ve 23 üncü maddeler hükmü uygulan
maz. Kamulaştırılan bu taşınmaz mallar üzerinde, imar mevzuatı da göz önünde tutularak idare dilediği gibi 
tasarruf eder. idare gerekli gördüğü takdirde kamulaştırılan taşınmazları Hazineye bedelsiz devredebilir. 

IKINCI BÖLÜM 
Tebligat işlemleri 

Tebligat 
MADDE 13. — Kamulaştırılması kararlaştırılan yerin, 7 nci maddedeki usule göre tespit edilen mal sahi

bi, zilyet ye diğer ilgililerden adresi tespit olunanlara, kamulaştırılacak taşınmaz malın planı, veya ölçekli kro
kisi, kamulaştırma kararı ve takdir olunan kıymeti ve kamulaştırma karşılığını veya ilk taksidinin millî ban
kalardan birine yatırıldığına dair belge ve kamulaştırmanın hangi idare yararına yapıldığı ve açılacak dava
larda husumetin kime yöneltileceği bedelin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak 30 gün içinde tebliğ edil
mek üzere notere gönderilir. Noter, 15 gün içinde belgeleri tebliğe çıkarır. Noterler tarafından tebligat gider
lerinden başka noterlik ücret tarifesinin sekizinci maddesi uyarınca ücret alınır. 

Köy yararına kamulaştırmalarda tebligat, ihtiyar kurulundan en az üç üyenin önünde yapılır ve düzenle
nen tutanak birlikte imzalanır. Belgelenen tebliğ geçerlidir. 

Doğrudan tebligat ile beraber yukarıda yazılı kararlar ayrıca ilan olunur. 

İtan 

a) Kamulaştırılması kararlaştırılan yerin herkese açık yerlerden birine ve belediye dairesi ve köy odası
na 15 gün süre ile asılarak, 

b) Gazete çıkan yerlerdeki gazetelerden birisinde belgelerin özeti en az bir defa yayınlanarak, 
yapılır. 
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-• Gazete çıkan yerlerden amaç kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal tapulu ise tapu sicilinde kayıtlı 
olduğu, değilse tapu siciline kayıtlı olması gereken il veya ilçedir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunmayan veya bulunan adreslerinde noter aracılığı ile tebli
gat yapılamayanlara 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat yapılır. 

Köy yararına kamulaştırmalarda yalnız (a) bendi hükmü uygulanır. 
Açılacak davalarda hangi idareye husumet yöneltileceğinin tebliğ belgelerinde açıkça belirtilmemiş veya 

yanlış gösterilmiş olması yüzünden davada husumet yanlış yöneltilmiş ise gerçek hasıma tebligat yapılmak su
retiyle davaya devam olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Dava Hakkı 

İtiraz ve dava, yetkili mahkemeler ve dava süresi 

MADDE 14. — Kamulaştırılacak taşınmaz malın sahibi, zilyet ve diğer ilgililer noter aracılığıyla yapı
lan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılmayanlar noter tebligatı yerine geçmek üzere gazete ile yapı
lan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı ilgili idarî yargıda ve takdir olunan 
bedel ile maddî hatalara karşı da adlî yargıda dava açabilirler. 

İdarî yargıda açılan davalar öncelikle görülür. 
İdarî yargıya başvurulduğu takdirde, mahkemeye başvuru süresi, idarî yargı kararının kesinleştiğinin teb

liğ gününden itibaren işlemeye başlar. 
İştirak veya müşterek mülkiyette paydaşın kendi payı hakkında tek başına dava hakkı vardır. 
İdare, kamulaştırma belgelerinin tebliği için notere verildiği günden veya kamulaştırma değerinin artırıl

masına ilişkin dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde takdir olunan bedel ile maddî 
haJtalara karşı 'taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde dava açabilir. 

İdare tarafından bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan malik, zilyed ve diğer ilgililere karşı, açılan 
bedele itiraz davasının görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anla
şıldığı takdirde, davaya, bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil 
edilmek suretiyle devam olunur. 

Açılan davaların sonuçları, dava açmayanları etkilemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bilirkişiler 

Bilirkişilerin seçilmesi ve bilirkişi kurulu 

MADDE 15. — Türk Mühendis ve Mimar Odalar 'Birliğine bağlı ihtisas odalarının her biri ve üyeleri
nin oturdukları yeri göz önünde bulundurarak her il için beş ilâ onbeş, 11 merkezleri için il, ilçeler için ilçe 
idare kurullarınca bu bölgelerin mülk sahipleri arasında onbeş bilirkişi her yıl Ocak ayının ilk haftasında seçi
lerek isim ve adreslerini bildiren listeler valiliklere verilir. 

Bu listeler valilikçe onandıktan sonra odalardan gelenler il merkezi ile ilçelerdeki asliye hukuk mahkeme
lerine; mülk sahipleri listelerinden her biri de seçildikleri yerin asliye hukuk mahkemelerine gönderilir. 

Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 
Bilirkişi kurulu, kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre, ikisi odalar listesinden, biri de 

mülk sahipleri listesinden seçilmek suretiyle üç kişiden oluşur. 
Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün niteliği göz önüne alınarak, bilirkişinin ikisi de aynı uzmanlık kolun

dan seçilebilir. 
Kamulaştırmayı yapan idarede görevli olanlar ve kıymet takdir Komisyonunda, kıymet takdiri işinde bu

lunanlar ile kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve bunların usul ve füruu, karı-koca ve üçüncü dereceye 
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kadar, bu derece 'dahil, kan ve sıhrî hısımları ve mal sahipleri ile menfaatleri ortak olanlar, bilirkişi seçile
mezler. 

İhtisas odalarının liste veremediği veya verilen listelerden fiilî ve hukukî sebeplerle bilirkişi seçiminin im
kânsız olduğu illerde, kamulaştırılan taşınmaz malın cins ve özelliğine göre, Bayındırlık, Tarım ve Orman ile 
diğer resmî daire ve kurumlardan alınacak fen adanılan ile bilirkişi kurulu ıtamamlanır. Bunların da bulunma
dığı veyahut fiilî veya hukukî sebeplerle bilirkişi seçimlerine imkân olmadığı takdirde, komşu illerde, var
sa, oda listelerinden, yoksa, yukarıda belirtilen resmî daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile kurul 
tamamlanır. 

Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı yahut yedinci fıkrada gösterilen kimseler arasından, bilirkişi seç
mekte taraflar birleşemedikleri takdirde, hâkim tarafından re'sen seçilirler. 

Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın kıymetini 11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tayin ve takdir ederek, 
gerekçelerini gösterir raporla en kısa zamanda mahkemeye bildirir. 

Kıymet takdir komisyonunca tespit edilen kıymette bir değişiklik yapılmış ise, bilirkişi kurulu, bunun ne
denlerini raporunda belirtir. 

Hâkim, bilirkişi kurulu tarafından takdir olunan bedelde açık bir isabetsizlik bulunduğu veya kıymet 
takdiri komisyonu tarafından tayin edilen kıymet ile bilirkişi kurulunun belirlediği kıymet arasında önemli bir 
oransızlık gördüğü takdirde, aynı usullerle yeni bilirkişi kurulu oluşturarak kıymet takdiri yaptırır. 

Hâkim, bilirkişilere yemin 'ettirir. 
Kamulaştırmayı yapan idare, 13 üncü madde gereğince tebligatı, kamulaştırma kararının tamamlanmasın

dan itibaren bir yıl içinde usulüne göre yaptırmamış ise, kıymet takdirinde kamulaştırma kararının hak sahibi
ne tebliğ olunduğu, tebligat yapılmadan dava açılmış ise davanın açıldığı gün esas tutulur. 

Maliklerinin, zilyedlerinin veya diğer ilgililerin tespiti mümkün olmadığı ve sahipsiz göründüğü takdirde, 
taşınmaz malların ilerde ortaya çıkacak maliki, zilyedi veya diğer alâkalıları tarafından talep edilecek kamulaş
tırma bedellerinde veya bu kamulaştırmaların bedellerine vaki olacak itirazlarda, taşınmaz malın kamulaştırma 
kararının tasdiki tarihindeki kıymeti esas tutulur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Acele Elkoyma ve Tescil İşlemleri, Aynın Çekişmeli Olması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Elkoyma 

Acele işlerde elkoyma 

MADDE 16. — Kamulaştırma işlemine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe davalar sonu
cuna bakılmaksızın kamulaştırılması yapılan taşınmaza hemen elkonulmasına idarece zorunluluk görüldüğü hal
lerde, taşınmazın takdir olunan kıymeti millî bankalardan birisine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleri 
ile birlikte mahkemeye verilip taşınmazın durumunun tespiti istenir. Mahkeme 8 gün içinde taşınmazın sahi
bini davet ile 5 gün zarfında taşınmazın, 11 inci maddede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine esas olabile
cek bütün niteliklerini tespit ettirerek, o taşınmaz malın idare adına tescil edilmesine karar verir ve infazı için 
bu kararı tapu dairesine bildirir. Bu madde gereğince verilen kararların temyizi mümkündür. 

Bu işlem, mahkemenin davetine uymayanların gıyabında yapılır. 

Kamulaştırılması yapılan taşınmazın mülkiyeti veya payı çekişmeli bulunduğu hallerde dahi bu madde hük
mü uygulanır. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırı
lacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 
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İKlNöt BÖLÜM 

Tescil ve Aynın Çekişmeli Olması 

Kesinleşen kamulaştırmalarda idare adına tescil 

Tapulu taşınmaz mal hakkında 
MADDE ,17. — Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idare ve adlî yargı yerlerine başvurulmadığı 

veya bu konuda açılan davalar kesinleştiği hallerde takdir edilen ve artırılan değerin tamamı millî bankalardan 
birine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleri ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme iki tarafı derhal davet 
ederek, gelmeseler dahi gıyaplarında belgeleri inceleyip karar vererek kamulaştırma usulüne uygun olarak ta
mamlanmış ise taşınmazın, yararına kamulaştırma yapan idare adına tescilini tapu dairesine bildirir. 

Kamulaştırması yapılan taşınmazın tahsis edildiği 'kamu hizmeti itibarîyle sicile kaydı gerekmeyen bir 
taşınmaza dönüştüğümde istek halinde sicil kaydının terkinine karar verilir. 

Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin vergi ilişkisi aranmaz. Ancak, kamulaştırma bedeli
nin ödenmesi mal sahiplerinin vergi ile ilişkisinin kesildiğine dair belgeyi getirmesi ile mümkündür. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatı
rılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

Aynın çdkişmeti bulunması 

MADDE 18. — Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırmayı yapan idare
ye husumet düşmez. 

Tapuda kayıtlı olmayan [taşınmaz malın idare adına tescili ve zilyedin hakları 

MADDE 19. — Tapuda kayıldı olmayan taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyedlikle iktisap iddia
sında bulunursa kamulaştırmia yapan idare mahallinde tahkikat yapar. Delilleri toplar ve keyfiyeti bir tu
tanakla belirtilir. Bu tutanakta, zilyedin kimliği, zilyed ligin başlangıç ve süresi, vergi kaydı, yüz ölçümü ve o 
yerin mülkiyetinin kazanma şartlarının var olup olmadığını belirtir. Taşınmaz mala takdir edilen değerin ta
mamını veya ödenmesi gereken ilk taksidini millî bankalardan birine yatırarak makbuzunu tahkikat ve ka
mulaştırma evra'kı ile birlikte taşınmaz malın bulun duğu yer asliye hukuk mahkemesine verir. 

Mahkeme evrak üzerinde tahkikat yaparak 8 gün içinde o taşınmaz malın lehine kamulaştırma yapılan 
idare namına tescilini ve ayrıca zilyedinin şerh verilmesini tapu dairesine bildirir. 

Mahkeme, idarî tahkikat neticesini zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz malı Medenî Kanun hü
kümleri dairesinde ve zilyedlikle iktisap etlmiş olduğunu belirtmeye yeterli görmediği takdirde durumu zil
yede mucip sebepleriyle telbliğ eder. Zilyedin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Medenî Kanunun zil
yedlikle iktisap hükümleri dairesinde aynı usul ve şekillere göre dava açarak taşınmaz malı kamulaştırma 
tarihinde iktisap etlmiş olduğunu ispat etmesi lazımdır. Zilyed, bu müddelt içinde dava açtığını tevsik ede
mezse kamulaştırma bedeli kamulaştırmayı yapan id'are tarafından emanete alınır. 

Üçüncü şahısların umumî hükümler dairesinde ka mulaştırma bedeline istihkak davası açmak hakları sak
lıdır., 

Mahkeme : İdarî tahkikatın iktisap iddiasını haklı gösterecek mahiyette olduğunu görürse» durumu o ye
rin maliye dairesine bildirmekle beraber taşınmaz malın bulunduğu yerde uygun görülecek araçlarla iki de
fa ve on milyon liradan, on milyon lira dahil, yukarı kıymetli kamulaştırmalarda gazete ile de bir defa ilan 
eder, 

İlanda : 
a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mevkii, sının, miktarı, 
b) Zilyedin kimliği', 
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c) Kamulaştırma bedelinin yatırıldığı banka, 
d) Hak sahipleri son ilandan itibaren altı ay için de, zilyed aleyhine genel hükümler dairesinde dava aç

tıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede verileceği, 
'Belirtilir. 
Son ilandan itibaren altı ay içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından zilyedi aleyhine dava açıl

dığı, belgelendirilmediği ve veıigi ile ilişkisi kalmadığı takdirde zilyed kamulaştırma bedelinin kendisine öden
mesini isteyebilir., 

Bu müddet içinde zilyed aleyhine dava açılırsa, kamulaştırma bedelinin ödenmesi davanın kesinleşmesine 
bırakılır. 

Kamulaştırma bedelinin zilyede verilmiş olması o taşınmaz malda hak iddia edenlerin genel hükümler 
dairesinde zilyed aleyhine bedele istihkak davası açmak haklarını düşünmez. 

İdare yukarıdaki fıkralar gereğince işlem yapmamış ise kamulaştırılan yerin mülkiyetini kazandığını isıbat 
yükümlülüğü zilyede düşer. 
. Tapuda kayıtlı olmayan bu gibi taşınmaz mallar hakkında dabi 16 ncı madde hükmü uygulanabilir. 

Başkası adına tapulu, sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında, bina ve 
ağaçların 11 ve 12 nci maddeler uyarınca takdir olunan bedeli zilyedine ödenir. 

Bu madde gereğince mahkemece yapılacak işlemler sebebiyle kamulaştırmayı yapan idareden ilan, teb
liğ giderleri hariç, herhangi bir harç ve gider alınmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Boşaltma, Vazgeçme Ve Geri Alma 

BİRÎNOt BÖLÜM 
Boşaltma 

Taşınmaz malın boşaltılması 

MADDE 20. — 16, 17 ve 19 uncu maddelere daya nılarak lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu 
dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurundan istenir. İcra memuru taşınmaz 
malı 15 gün içinde boşaltmalarını içindekilere tebliğ eder. Bu süre içinde taşınmaz mal boşaltılmazsa icraca 
boşaltılır. İtiraz ve şikâyet boşaltmayı durdurmaz ve mahkemece ihtiyatî tedbir kararı verilemez. 

Taşınmaz malın boşaltılması sebebiyle mal sahibi ve idare tazminat ile sorumlu tutulamaz. 
Ekili arazinin boşaltılması hasat sonuna bırakılır. Hasat zamanının beklenmesi mümkün olmadığı haller

de kamulaştırmayı yapan idare, mahkemece takdir edilecek ekin bedelini tazmin etmek şartıyla, arazinin bo
şaltılmasını talep edebilir. Ekin bedeli 11 ve 12 nci maddeler uyarınca yapılan kamulaştırma değerinin tespitin
de nazara alınmış ise, taşınmaz malın boşaltılması için tekrar bu bedelin tespit ve ödenmesi gerekmez. 

ÎKİNCt BÖLÜM 
Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma 

İdarenin tefle taraflı vazgeçmesi 

MADDE 21. — İdare, kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yet
kili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tammen vazgeçebilir. Şu kadar ki, da
va sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece 
maktuan takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir. 
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Tarafların anlaşmasıyla 

MAlDDE 22. — Kamulaştırmanın ve bedelinin ke sinleştmesimden sonra taşınmaz malın kamulaştırma 
amacına veya kamulaştırma amacı dışm'dıa herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde keyfiyet 
13 üncü madde hükmü uyarınca^mal sahibi veya miras çıiaona duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi ve
ya mirasçıları aldığı kamulaştırma bedelini üç aıy içinde ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir. 

Ancak, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışında başka bir kamu tüzelkişisi veya 
kurumu bir kamu hizmeti amacı ile talip olduğu takdirde, yukarıdlaki fıkra hükmü uygulanmayarak bu Ka
nunun 30 uncu veya 1050 sayılı Muhasebe-'i Umumiye Kanununun 23 üncü maddesine göre işlem yapılır. 

Mal sahibinin geri alma hakkı 

MADDE 23. — Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde kamulaştırma ama
cına uygun hiçbir işlem ve tesisat yapılmaz veya kamulaştırma ile gerçekleşecek bir amaca uygun bir ihtiya
ca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa veya bu kanunun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası
na göre işlem yapılmaz ise, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleye
cek kanunî faizi ile birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir. 

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer. 
Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmazların 

durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır. 
özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayacağına ilişkin hükümler saklıdır. 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanu

nuna dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda ve bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen 
hallerde yapılacak kamulaştırmalarda bu madde hükmü uygulanmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Hasar, Kamulaştırmanın Tebliği ile Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve Acele Kamulaştırma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hasar 

Kamulaştırma bedelinden düşülebilecek hasar 

MADDE 24. — 21, 22 ve 23 üncü maddeler uyarınca geri alınan taşınmaz mal üzerindeki bina, sabit te
sisler ve ekili dikili şeyler yıkılmış, sökülmüş veya harabolmuş ise, taşınmaz malın geri alınmasında mal sa
hibi veya mirasçısı, kamulaştırma tarihindeki değerine göre farkının, ödeyeceği kamulaştırma bedelinden dü
şülmesini isteyebilir. 

Bu madde ile 21, 22 ye 23 üncü maddelerin uygulanmasından meydana çıkan anlaşmazlıklar adlî mahke
mece çözümlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Haklar ve Borçlar 

Hakların açıklanması sınırlandırılması ve durdurulması 

MADDE 25. — Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi mal 
sahibi için 13 üncü madde uyarınca yapılan tebligatla, idare için tebligata çıkarmakla başlar. Mülkiyetin ida
reye geçmesi kamulaştırma işleminin idarî yargı yönünden kesinleşmesi ile olur. Dava açabilmek için idare
nin tebligat yapması veya tebligata çıkarması şarttır. 

Tebliğ tarihinden itibaren taşınmaz mal sahibinin kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malda yeni 
inşaat veya ekim yapmak veya mevcut inşaatta esaslı değişiklikler meydana getirmek gibi kullanma hakları 
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durdurulur. Ancak bu durdurma tebligat tarihinden itibaren bir yıldan fazla devam edemez. Bu süre içinde 
kamulaştırma amacına uygun işlemlere başlanmazsa bu sınırlamalar ortadan kalkar. Bundan sonra yapılanla
rın değeri kamulaştırma bedelinin tespitinde göz önünde bulundurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Trampa Yolu ve Acele Kamulaştırma 

Trampa yolu ile kamulaştırma 

MADDE 26. — Mal sahibinin istemesi ile kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis 
edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir. 

idarece kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelini aşamaz. 

Acele kamulaştırma -

MADDE 27. — 3634 sayılı Kanunun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacı veya aceleliğine Bakanlar 
Kurulunca karar alınacak veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmazların 
kamulaştırılmasına ait kanunî merasim, kıymet takdiri dışındakiler, sonradan tamamlanmak üzere ilgili ida
renin istemi ile mahkemece 7 gün içinde o taşınmazın 11 ve 12 nci madde esasları dairesinde ve 15 inci mad
de uyarınca seçilecek, bilirkişilerce tespit edilecek değeri, lehine kamulaştırma yapılan idare tarafından mal 
sahibi adına millî bir bankaya yatırılarak o taşınmaza el konulabilir. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırı
lacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

ALTINCI KISIM 
Ayrıcalıklı Yerler, Giderlerin Ödenmesi İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bedelsiz Kullanma, Giderler 

Bedelsiz kullanma yetkisi; 

MADDE 28. — Millî Savunma inşaat ve tesisatı için gereMi görülen, özel hukuk gerçek ve tüzelkişile
rinin tasarruf veya ruhsatname ile ihtilafları altında bulunmayan ve özel tapu kapsamına girmeyen kireç, taş ve 
kum ocaklarını, hiç bir resim ve ücrete tabi olmadan kullanmaya Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

Bayındırlık Bakanlığı ile Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de aynı sebep ve şartlarla, demiryolu hattının veya karayolunun veya 
su tesislerinin her yöndeki, özel hukuk gerçek ve tüzelkişilerin tasarruf ve ruhsatname ile intifaları altında bu
lunmayan özel tapu kapsamına girmeyen kireç, taş ve kum ocaiklarını hiç bir resim ve ücrete tabi olmadan 
kullanabilirler. 

Giderlerim ödenmesi 

MADDE 29. — Kıymet takdiri komisyon başkan ve üyelerinin, kıymeti takdir edilen her taşınmaz mal ba
şına kamulaştırmayı yapan idare tarafından takdir edilecek ücretleri ile gerçek yol giderleri, tapu harçları ve 
bu Kanunun gerektirdiği diğer giderler, idarece ödenir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Taşınmaz Malın Devri 

Bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye verilmesi 

MADDE 30. — Bir idareye ait taşınmaz mal, kaynak ve irtifak hakları diğer bir idare tarafından kamulaş-
tırılamaz. Aksi halde yapılan işlemler geçersizdir. 

Kamu tüzelkişilerine ve kamu 'kurumlarına ait taşınmaz mallar ile kaynak ve irtifak halklarına 'bu idareler
den 'birinin ihtiyacı olduğu 'takdirde aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

a) Taşınmaz mala, kaynak ve irtifak hakkına ihtiyacı olan idare bu isteğini, uygun göreceği bedeli de 
göstererek mal sahibi idareye yazılı olarak bildirir. 

ıb) Malik idare, devire muvafakat etmez veya 60 gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık idareden bi
rinin başvurusu üzerine Danıştay idarî dairelerince incelenerek ilki ay içinde kesin karara bağlanır. 

c) Taraflar devirde anlaşma tarihinden itibaren 60 gün içinde bedelde uyuşamadıkları takdirde alıcı idare 
tarafından 10 uncu maddede yazılı takdiri kıymet komisyonuna değer takdir ettirilir. 

d) Taraflar, kendilerine verilen veya tebliğ edilen komisyon raporuna karşı kendilerine verildiği veya teb
liğ edildiği günden itibaren otuz gün içinde itiraz ettik leri takdirde, anlaşmazlı'k 3533 sayılı Kanun hükümlerine 
bağlı olmaksızın mahallî asliye hukuk mahkemesinde karara bağlanır. 

YEDİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Suçlar ve Yasak İşler 

Görevli kişilerin suçları 

MADDE 31. — Bu Kanunda görevlendirilen kişiler, suç teşkil eden eylemlerinden dolayı aynı suçu işleyen 
memurlar gibi cezalandırılırlar. Şu kadar ki, bu kişilerin cezaları iki kat olarak hükmolunur. 

Yasak işler ve eylemler 

MADDE 32. — Aşağıda yazılı işler ve eylemler yasaktır. 
a) Kıymet takdir komisyonu üyesi ile bilirkişilerin kendilerine resmen takdir edilen ücret dışında herhangi 

bir suretle çıkar sağlamaları; 
b) Kamulaştırma kararının tebliğinden sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ veya temliki; 
c) Artırılan bedele göre artıp eksilen vekâlet ücreti kararlaştırılması, 
d) Dava giderlerinin avukat veya dava vekilleri ve ya onlar adına hareket edenler tarafından kabullenilmesi; 
e) Kamulaştırma bedelinin artırılması hali öngörülerek bu miktarın veya bir kısmının nakden veya diğer 

suretlerle, avukat veya dava vekili veya onlar adına hare ket eden tarafından mal sahibine önceden ödenmesi; 

f) Artırılan kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya onlar adına 
hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması; 

g) Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan işlem ve eylemlerin avukat, veya dava vekillerince bizzat veya 
aracı ile mal sahibine teklif edilmesi veya bunlara yardım cı olunması; 
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İKÎNCİ BÖLÜM 
Cezalar 

Verilecek cezalar 

MADDE 33. — 32 nci maddede yazılı yasaklardan biri aksine hareket edenler, bir seneden aşağı olma
mak üzere hapis ve ellibin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Avukat ve 
dava vekillerinin mahkemece meslekten çıkarılmalarına da hükmolumır. 

32 net maddedeki unsurları havi olmaksızın yanlız vekalet almak için sahiplerine bizzat veya aracı ile 
müracaat eden avukatlar Barolar, dava vekilleri de yetkili hâkim tarafından iki yıldan az olmamak üzere 
meslekten yasaklanır. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Mal sahibinin sağladığı yararları geri alma hakkı 

MADDE 34. — Mal sahiplerinin, bu konudaki yasaklar aksine avukat veya dava vekillerine veya bu Ka
nuna göre görevlendirilenlere veya üçüncü şahıslara verdikleri paraları veya sağladıkları yararlar karşılı
ğını bir yıl içinde geri almaya hakları vardır. 

İmar mevzuatı uygulanan veya özel parselasyon yapılan yerler 

MADDE 35. — Evvelce imar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan parsellerden % 25 oranında 
düzenleme ortaklık payı karşılığı olarak alınan yol, yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine ayrı
lan yerlerle, özel parselasyon sonunda malikinin muvafakati ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış bulu
nan yerler için eski malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamaz ve karşılığı istenemez. 

Kamulaştırmadan sonra alınan özel tapuların iptali 

MADDE 36. — Kamulaştırma kanunları uyarınca gerekli işlemler tamamlanıp tapuda kayıtlı olanların 
intikallerinin yapılmasından, tapuda kayıtlı olmayanların tescillerinin sağlanmasından sonra, kamulaştırılan 
yer için herhangi bir nedenle gerçek ve tüzelkişiler adına yeniden tapu tesis edildiği takdirde, idarenin talebi 
üzerine hâkim evrak üzerinde ve lüzum gördüğü takdirde mahallinde inceleme yaparak sonraki kaydın ip
taline karar verir. 

Bu işlemler harca ve resme bağlı değildir. 

Görevli mahkeme ve yargılama usulü 

MADDE 37. — Bu Kanundan doğan tüm anlaşmazlıkların adlî yargıda çözümlenmesi gerekenleri, taşın
maz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemelerinde basit yargılama usulü ile görülür. 

MADDE 38. — Kamulaştırma yapılarak veya yapılmaksızın kamu hizmeti için el konulan veya tesis 
yapılan taşınmaz malın malik, zilyet veya mirasçılarının bu ıtaşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı 
20 yıl geçmekle düşer. 

Bu süre taşınmaz mala el konulma tarihinden başlar. 

Yürürlükten kaldırılan ve saklı tutulan hükümler 

MADDE 39. — 31.8.1956 tarih, 6830 sayılı İstimlâk Kanunu, 6830 sayılı İstimlâk Kanununun Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Olan 4.1 İ.1960 tarih, 122 sayılı 
Kanun, 8.7.1981 tarih, 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 5 inci maddesi, 21.1.1982 tarih ve 1319 sayılı 
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Emlâk Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 21.1.1982 tarih, 2587 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesi ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

24.3.1950 tarih, 5658 sayılı, Orman Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Olan Kanuna Ek Kanun, 7.3.1954 tarih, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 
değişiklikleri, 15.4.1955 tarih, 6538 sayılı istanbul Kapalı Çarşısının Tamir ve ihyası Hakkında Kanun hü
kümleri saklıdır. 

özel kanunlara göre yapılan kamulaştırma işlemleri 

MADDE 40. — Özel Kanunlarında, bu Kanuna ve yürürlükten kaldırılan kanunlara gönderme yapı
lan kamulaştırma işlemleri hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇlCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan kamu yararı ve kamu
laştırma kararları geçerlidir. Ancak, henüz idarece kıymet takdir edilmemiş olan işlerde, kıymet takdir iş
lemleri ile sonraki işlemler bu Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan kamulaştırma ve geri alma ile ilgili davalarda bu Kanun 
hükümleri uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan davalarda, davanın açıldığı 
günde yürürlükte olan kanunlara göre işlemeye başlamış olan dava süreleri, o kanunlara göre saptanır. 

MADDE 41. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5.7.1983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başlbaikan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Ticaret Bakamı 
Kt Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr, & Özbek 

Devlet Bakanı -
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakam 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bak. 
Prof. Dr, K* Küıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

MÜH Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M* Turgut 

Kültür ve Turizm Bakam 
U Evllyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N, Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T, Öndp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F, tikel 

Gençik ve Spor Bakanı 
K Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamulaştırma Kanunu Tasarı» 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BÎRİNCtt BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamulaştırma işlemlerini, kamulaştırma karşılığının saptanmasını, 
bunlara itiraz yallarını, kamulaştırılan taşınmaz malın idare adına tescilini, kamulaştırılan taşınmaz malın sa
hibi tarafından geri alınmasını, idareler arasında taşınmazların devir işlemlerini ve kamulaştırma nedeni ile 
idarenin ve ilgililerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun Devlet ve Kamu tüzelkişileri tarafından gerçek kişilere veya özel hukuk tü
zelkişilerine ait taşınmaz mal ve kaynakların tamamının veya bir kısmının kamulaştırılmasına ilişkin hüküm
leri kapsar. 

özel kanunlarına dayanılarak gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırma
lar da bu Kanun hükümlerine taJbM'ir., 

Bu Kanunda geçen idare deyim'i lehlerine kamulaş tırma yetkisi tanınan kamu tüzelkişilerini, kamu kurum
larını, gerçek kişileri ve özel hukuk tüzelkişilerini ifade eder. 

ÎKÎNCI BÖLÜM 
'Kamulaştırmanın 01u#ıruİması 

Kamulaştırma şartları 

MADDE 3. — Kamulaştırma, bunu yalpan itdarenin kanunen yükümlü bulunduğu kamu hizmetlerinin ve
ya teşebbüsünün yürütülmesi için gerekli taşınmaz malların, kaynakların ve irtifak haklarının karşılıkları, bu 
Kanun hükümleri içerisinde nakden ve peşinen veya aşağıda belirtilen hallerde eşüt taksitlerle ödenmek su
retiyle yapılır. 

Balkanlar Kurulunca kabul edilecek olan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleş
tirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, 
bîr gerçek kişiden veya özel hukuk tüzelkişiden alınan taşınmaz mal ve kaynakların kamulaştırma bedelle
rinden, her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarlara kadar olanlar, bu miktar dahil nakten ve peşi
nen ödenir. Bu miktarın üstünde olan kamulaştırma 'bödelleri, peşin ödeme mi'ktfcarından az olmamak ve en 
fazla beş yıl içinde faizi ile birlikte tamamen ödenmek üzere eşüt taksitlere bağlanır. Taksitlere Devlet borç
ları içSin öngörülen en yüksek' faiz haddi uygulanır. 

Yukarıda belirtilen faizin başlangıç tarihi ilk tak sidin ödeme gününü takip eden gündür. 
Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her 

halde peşin ödenir. 
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M.G.K. 
İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kamulaştırma Kanunu Tasarısı 

BÎRÎNC1 KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin 
mülfciiyeltinde bulunan taşınmaz analların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak iş
lemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kul
lanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak 
ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler. 

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri aidma yapılacak kamulaştırmalarda 
da, bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) İdare: Yararına kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzelkişilerini, kamu kurum ve kuru

luşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzel'kişilerin'i, 
<b) taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yer: Taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu, değilse tapu 

siciline kayıtlı olması gereken il veya ilçeyi, 
İfade eder. 

ÎKINCİ BÖLÜM 
Kamulaştırmanın Oluşturulması 

Kamulaştırma şartları 

MADDE 3. — İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya te
şebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynaklan ve irtifak haklarını; bedellerini nak
den ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabi
lirler. 

Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştiril
mesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, 
bir gerçek veya özel hukuk tüzelkişisine ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl Genel Bütçe Kanununda 
gösterilen miktarı, nakden ve peşin olarak ödenir. Bu miktar, kamulaştırma bedelinin altıda'birinden az ola
maz. IBu miktarın üstünde olan kamulaştırma bedelleri, peşin ödeme miktarından az olmamak ve en fazla 
beş yıl içinde faiziyle birlikte ödenmek üzere eşit taksitlere bağlanır. Taksitlere, peşin ödeme gününü takip 
eden günden itibaren, Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi uygulanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanların bedeli, her hal
de peşin ödenir. 
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(Danışma Meclisinin Kaimi Ettiği Metin) 

İrtifak hakkı kurulması 

MADDE 4. — Kamulaştırma ile güdülen amacın yerine getirilmesi için, taşınmaz malın mülkiyetinin 
kamulaştırılması yerine, yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği ve derinliği veya 
kaynakları üzerinde kamulaştırma yolu ile irtifak hakkı kurulabilir., 

Kamu yararı kararı verilecek merciler 

MADDE 5. — Kamulaştırmalarda, kamu yararının bulunduğuna aşağıdaki merciler tarafından karar ve
rilir. 

T. - Kamu Tüzelkişileri : 
a) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda, ilgili bakanlık; 
b) IKöy yararına kamulaştırmalarda, köy ihtiyar kurulu, 
e) 'Belediyeler yararına kamulaştırmalarda, belediye encümeni; 
d) ıll özel idareleri yararına kamulaştırmalarda, il daimî encümeni; 
e) Devlet yararına kamulaşltırmalarda, il idare kurulu; 
f) Üniversite yararına, kamulaştırmalarda, üniversite yönetim kurulu; 
g) Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda, Yükseköğretim Kurulu; 
h) (Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yararına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu; 
k) Atatürk Kültür, Dil ve Tar'itı Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu; 
1) Aynı ilçe sınırları içindle birden çok köyler ve Ibelediyeler yararına kamulaştırmalarda, ilçe idare ku

rulu; 
m) Bir iıl sınırları içindeki birden çok ilçeye bağ'i köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda, il 

idare kurulu; 
n) Aynı il'e bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda, Bakanlar Kurulu; 
o) IBirden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda, Bakanlar Kurulu; 
II. - KaJmu kurumları yararına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu veya idare meclisi ve yoksa yetkili 

idare organları; 
III. - Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin; özel hukuk tüzelkişileri yararına kamulaş

tırmalarda ise, yöndtim kurulları veya idare meclislerinin yoksa ydtjkili yöndtim organlarının başvuruları üze
rine; gördükleri hizmet bakımından, dendtimine bağlı oldukları, köy belddiye, özel idare veya bakanlık; 

Onay merdi 

MADDE 6. — Kamu yararı kararı; 
a) Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenler! kararları, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde va

linin, 
b) ilçe idare kurulları, il daimî encümenleri ve il idare kurulları kararları, valinin, 
c) Üniversite yöndtüm kurulu kararları, rektörün, 
d) Yükseköğretim Kurulu kararlan, kurul başkanının, 
e) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararları, genel müdürün, 
f) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı, 
g) Kamu kurumları yönetim kurulu yahut idare meclisleri veya yetkili idare organları kararları, dene

timine bağlı oldukları bakanın, 
h) Gerçdk veya özel hukuk tüzelkişileri yararına; köy, belediye, özel idarece verilen kararlar valinin, 
Onayı ile tamamlanır. 

Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararları, ayrıca onaylamayı gerektir
mez, 
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M. G. K, 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

İrtifak hakkı kurulması 

MADDE 4. — Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç için yeterli olduğu takdirde 
taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı 
kurulabilir. 

Kamu yararı kararı verecek merciler 

MADDE 5. — Kamu yararı kararı verecek merciler şunlardır : 
a) Kamu idareleri ve kamu tüzelkişileri; 
1. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık, 
2. Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu, 
3. 'Belediye yararıma kamulaştırmalarda belediye encümeni, 
4. İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda il daimî encümeni, 
5. Devlet yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu, 
6. Yüksek Öğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Yüksek Öğretim Kurulu, 
7. Üniversite, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları, 
8. Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaştırmalarda ilçe idare kurulu, 
9. Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda il idare 

kurulu, 
10. -Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu, 
11. Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu, 
b) Kamu kurumları yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulu veya idare meclisi bunların olmaması ha

linde yetkili idare organları, 
c) Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin, özel hukuk tüzelkişileri yararına kamulaştır

malarda ise; yönetim kurulları veya idare meclislerinin yoksa yetkili yönetim organlarının, başvuruları üzeri
ne gördükleri hizmet bakımından denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık. 

Onay mercii 

MADDE 6. — Kamu yararı kararı; 
a) Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde valinin, 
b) İlçe idare kurulları, il daimî encümenleri ve il idare kurulları kararları, valinin, 
c) Üniversite yönetim kurulu kararları, rektörün, 
d) Yüksek Öğretim Kurulu kararları, kurul başkanının, 
e) Türkiye Raldlyo ive Televizyon Kuruîmu yöneti m kurulu kararları genel müdürün, 
f) Ataltürlk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararlan Yüksek Kurum Başkanı

nın, 
g) Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare organları kararları deneti

mine bağlı oldukları bakanın, 
h) Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişileri "yararına; köy, belediye veya özel idarece verilen kararlar 

valinin, „ 
Onayı ile tamamlanır. 
Bakanlıklar veya Balkanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararlarının ayrıca onaylanması ge

rekmez. 
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(Danışma Meclisinıin Kabul Ettiği Metin) 

Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan Ve projesine göre yapılacak hizmetler için 
ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda kamulaştırma işlemine 
başlanıldığını gösteren yetkili icra organınca bir karar alınır. 

Kamulaştırmadan önce yapılacak işlemler ve idarî şerh 

MADDE 7. — Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak 
hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını 
yaptırarak, kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, 
tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak su
retiyle tespit ettirir. 

Taşınmaz mal ve kaynakların vergi, beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan ye
rine geçecek takdir edilecek değeri ilgili vergi dairesi idarenin isteği üzerine en geç bir ay içerisinde verir. 

idare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya 
konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği 
takdirde mülkiyette ve mülkiyetin gayri aynî haklardaki meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaş
tırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. 

Satın alma usulü 

MADDE 8. — Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırma işleminin her safhasında ka
mulaştırmayı yapacak idare, kendi satın alma komisyonu yoksa, bu amaçla kuracağı komisyon marifetiyle 
tespit ettireceği bedel üzerinden mal sahibi ile anlaşarak taşınmazı veya kaynağı veya bunlar üzerindeki irtifak 
haklarını satın alabilir. 

Bu suretle satın alınan taşınmaz, kaynak ve irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayı
lır. Ancak, kamulaştırmaya ve bedeline itiraz davaları açılamaz. 

Kadastro görmemiş yerlerdeki taşınmazların durumunun tespiti işlemleri 

MADDE 9. — Tapulama veya kadastrosu yapılmamış yerlerin durumunun tespiti için idare mahallî mül
kî amirine müracaatla, kamulaştırma yapılacak yerde üç asıl ve üç yedek olmak üzere altı bilirkişinin seçilme
sini ister, idarenin bu istemi üzerine mülkî amir sekiz gün içerisinde bilirkişilerin seçilmesini ve sulh hukuk 
mahkemesinde yeminlerinin yaptırılarak isimlerinin kamulaştırmayı yapacak idareye bildirilmesini sağlar. 

Tespit sırasında muhtar veya vekili, ihtiyar kurulundan iki üye ve üç bilirkişi birlikte görev yaparlar. 
Bu tespitte görev yapanlar muhtar veya vekili, lihti yar kurulu üyeleri ile bilirkişilere çalıştıkları günler için 

29 uncu maddeye göre ödeme yapılır. / 

İKİNCİ KISIM 
Kamulaştırma Bedeli, Tebligat, Dava Hakkı ve Bilirkişiler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırma Karşılığının Saptanması 

Kıymet Takdiri Komisyonları, Seçilmesi ve Kuruluş Şekli 

Kıymet takdiri komisyonları, seçilmesi ve kuruluş şekli 

MADDE 10. — Kıymet takdiri komisyonları, her yıl Ocak ayının ilk haftasında, il ve ilçe dahilinde gö
rev yapacaklarına göre, il Veya ilçe idare kurullarınca defterdarlık veya mal müdürlüğünden bir kişi resmî ku-
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Onaylı imar planına veya ilgili 'bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için 
ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili icra organın
ca kamulaştırma işlemine başlanıldığını gösteren bir karar alınır. 

Kamulaştırmadan önce yapılacak işlemler ve idarî şerh 

MADDE 7. — Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak 
hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve Cinsini gösterir ölçekli planım 
yapar veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların ad
reslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağ
lamak suretiyle tespit ettirir* 

ilgili vergi dairesi idarenin isteği üzerine taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyan ve değerlerini, vergi 
beyanı bulunmadığı haillerde beyan yerine geçecek takdir edilecek değeri en geç bir ay içerisinde verir. 

idare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya 
Iconu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine 'bildirir. Bildirini tarihinden itibaren malik değiştiği 
takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri aynî haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi ka
mulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. Şerh tarihinden itibaren iki yıl içerisinde 13 üncü maddeye 
göre tebligata başlanılmamış ise bu şerh sicilden silinir. 

Sötın alma usulü 

MADDE 8. — Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırma 
işleminin her safhasında kenidli ihale komisyonu, yoksa bu amaçla kuracağı komisyon marifetiyle tespit ettire
ceği bedel üzerinden mal sahibi ile anlaşarak taşınmaz malı, kaynağı veya bunlar üzerindeki irtifak haklarını 
satın alaibilir, 

Bu suretle satın alman taşınmaz mal, kaynak veya irtifak halkkı, sahibinden kamıuîaişjtırma yolu ile alın
mış sayılır. Ancak, kamulaştırmaya ve bedeline itiraz davaları açılamaz. 

Kadastro görmemiş yerlerde tespit işlemi 

MADDE 9. — İdare, tapulama veya kadastrosu yapılmamış yerlerin durumunun tespiti için mahallin mülkî 
amirine müracaatla, kamulaştırma yapılacak yerde iki asıl ve iki yedek olmak üzere dört bilirkişinin seçil
mesini ister. Mülkî amir idarenin bu istemi üzerine sekiz gün içerisinde bilirkişilerin seçilmesini ve sulh hu
kuk mahkemesinde yeminlerinin yaptırılarak isimlerinin kamulaştırmayı yapacak idareye bildiritoesini sağlar. 

Tespit sırasında muhtar veya vekil, ihtiyar kurulun dan iki üye ve iki bilirkişi birlikte görev yaparlar. 
Bu tespitte görev yapan muhtar veya vekili, ihtiyar kurulu üyeleri ile bilirkişilere çalıştıkları günler için 

29 uncu maddeye göre ödeme yapılır. 

İKİNCİ KISIM 
Kamulaştırma Bedeli, Tebligat, Dava Hakkı ve Bilirkişiler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 

Kıymet takdiri komisyonları 

MADDE 10. — İl ve ilçe dahilinde görev yapmak üzere beş asıl ve beş yedek üyeden oluşacak kıymet 
takdiri komisyonları, (her yıl Ocak ayının lilk haftasında; 
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ruluşlardaa bir ziraat mühendisi o yerdeki fen adamları arasından ve fen adamının bulunmadığı yerlerde ilçe
nin bağlı bulunduğu il dahilinden seçilecek bir fen adamı temini yoluna gidilerek üç asıl, üç yedek il ve ilçe 
belediye encümenlerince mülk sahipleri arasından seçilecek iki asil, iki yedek üyeden ibaret olarak beş kişiden 
oluşur. 

Son nüfus sayımına göre, belediye hudutları içindeki nüfusu yüzbini geçen şehirler için aynı hudutlar içeri
sinde yapılacak kamulaştırmalarda kıymet takdiri komisyonu o yerdeki resmî kuruluşlardan seçilecek bir ziraat 
mühendisi yerine il veya ilçe idare kurulunca Bayındırlık Bakanlığı kuruluşuna dahil teknik elemanlar arasın
dan seçilecek bir üyenin katılmasıyla oluşur. 

Seçilen komisyon üyelerine en yakın sulh mahkemesinde yemin ettirilir ve bu komisyon üyelerinin hizmet, 
süresi bir yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. 

Kıymet takdiri komisyonları uzmanlıkları dışında kalan konularda, kamulaştırılan taşınmaz malın cinsine 
göre uzman kimselerden danışma niteliğinde görüş alır ve bu hususu gerekçeleriyle raporlarında bildirirler. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve bunların usul ve füruu, karı - koca veya üçüncü dereceye 
kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımları komisyonlara katılamaz ve görüş bildiremez. 

Komisyon, kamulaştırmayı yapan idarenin daveti üzerine eksiksiz toplanır. Asil üyenin katılmasının im
kânsızlığı halinde yedek üye komisyona davet edilir. Komisyon, başkanını kendi arasından seçer. Karar ço
ğunlukla verilir. 

Karâra katılmayan üye, katılmama sebebini yazıp imzalamaya zorunludur. 

Kıymet takdiri, genel esaslar 

MADDE 11. — Kamulaştırmayı yapan idare, kamulaştırma bedelinin belirtileceği günü tayin ederek il
gililere doğrudan veya ilan yolu ile bildirir. 

ilan yolunun öngörüldüğü hallerde, taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerde çıkan bir gazetede bir 
defa, gazete çıkmayan yerlerde belirli araçlarla on gün süre ile ilan ederek bu hususu tutanağa bağlar. Bu ilan 
dahi bildirim hükmündedir. 

Taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerden amaç, tapu siciline kayıtlı olduğu il veya ilçedir. 
Kıymet takdiri komisyonu, belirtilen günde, kamu laştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu 

yere giderek; hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra, taşınmaz mal veya kaynağın; 
a) Cins ve nevini, 
b) Yüzölçümünü, 
c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, 
d) Vergi beyanını, 
e) Kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 
f) Arazilerde taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu 

gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, 
g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı almayan emsal satışlara göre satış değerini, 
h) Yapılarda kamulaştırma tarihindeki resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, 
i) Diğer objektif ölçüleri, 
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a) il kıymet takdiri komisyonu : 
1. il idare kurulunca; defterdarlık memurlarından, resmî kuruluşların ziraat mühendislerinden, yoksa 

ziraat teknisyenlerinden, o ildeki fen adamları arasından birer asıl ve birer yedek olmak üzere üç asıl ve 
üç yedek üye, 

2. il belediye encümenince taşınmaz mal sahipleri arasından iki asıl ve iki yedek üye; 
ö) ilçe kıymet takdiri komisyonu: 
1. ilçe idare kurulunca; mal müdürlüğü memurlarından, resmî kuruluşların ziraat mühendislerinden, 

yoksa ziraat teknisyenlerinden, ilçedeki fen adamları, temin edilememesi halinde o ilçenin bağlı bulunduğu 
ildeki fen adamları arasından birer asil ve birer yedek olmak üzere üç asıl ve üç yedek üye, 

2. İlçe belediye encümenince taşınmaz mal sahipleri arasından İki asıl ve iki yedek üye; 
Olmak üzere seçilir. 
Belediye sınırları içindeki nüfusu, son nüfus sayımına göre yüzbini geçen şehirler için aynı sınırlar içe

risinde yapılacak kamulaştırmalarda kıymet takdiri komisyonu, seçilen ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni 
yerine il veya ilçe idare kurulunca Bayındırlık Bakanlığı kuruluşuna dahil teknik elemanlar arasından seçi
lecek bir üyenin katılmasıyla oluşur. 

Seçilen komisyon üyelerine en yakın sulh mahkemesinde yemin ettirilir. 
Komisyon üyelerinin hizmet süresi bir yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. 
Kıymet takdiri komisyonları uzmanlıkları dışında kalan konularda, kamulaştırılan malın cinsine göre uz

man kimselerden danışma niteliğinde görüş alır ve bu hususu gerekçesiyle raporlarında bildirirler. 
Kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri, bunların usul ve füruu, karı - koca veya üçüncü derece dahil 

kan ve sıhrî hısımları komisyonlara katılamaz ve görüş bildiremez. 
Komisyon, kamulaştırmayı yapan idarenin daveti üzerine eksiksiz toplanır. Hukukî veya fiilî nedenlerle 

komisyona katılamayan asıl üyenin yerine, yedeği çağrılır. Komisyon Başkanını kendi arasından seçer. 
Komisyonda kararlar çoğunlukla verilir. Azınlıkta kalan üye, karara katılmama nedenlerini yazıp imza

lamak zorundadır. 

Kıymet takdiri esasları 

MADDE 11. — idare, kamulaştırma bedelinin tespit edileceği günü tayin ve ilgililere doğrudan veya ilan 
yoluyla tebliğden hangisinin kolaylık ve çabukluk sağ layacağını takdir ederek, bildirir. 

ilan yoluyla bildirimin öngörüldüğü hallerde, taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerde çıkan bir ga
zetede bir defa, gazete çıkmayan yerlerde alışılmış yollarla on gün süreyle ilan edilip, bu husus tutanakla tes
pit edilir. Bu ilan dahi bildirim hükmündedir. 

Kıymet takdiri komisyonu, belirtilen günde, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu ye
re giderek; hazır bulunan ilgilileri de dinledikten son ra taşınmaz mal veya kaynağın; 

a) Cins ve nevini, 
b) Yüzölçümünü, 
c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, 
d) Varsa vergi beyanım.. 
e) Kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 
f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu 

gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, 
g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini, 
h) Yapılarda, kamulaştırma tarihindeki resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma pa

yını, 
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Esas tutarak düzenleyeceği raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle gerek
çeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak kamulaştırma bedelini takdir eder. 

Kamulaştırma, bedelinin takdirinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı 
diğer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr kıymet takdirinde dikkate alın
maz. 

Kıymet takdir komisyonu raporunu, tespit tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde idareye verir. İşin niteliği
ne göre raporun idareye verilmesi 3 ayı geçmez. 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta mey
dana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleri ile belirtilir. 

Kısmî kamulaştırma 

MAIDİDB 12. — Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri. 
a) Kamulaştırılmayan kısmın (değerinde, kamulaştırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı takdirde, o malın 

11 inci maddede belirtilen esaslara göre takdir edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen miktarı ile, 
b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği tak

dirde, bu eksilen diğer miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde 
tayin olunan kamulaştırma bedeline eklenerek, 

c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdirde 
ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştınlan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen 
bedelinden çıkarılarak, 

Belirlenir. 
Şu kadar ki, (c) bendi gereğince yapılacak indirme, kamulaştırma bedelinin yüzde ellisinden fazla olamaz^ 
(b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bedelin düşüş ve artış miktarları 11 inci maddede belirtilen esaslara göre 

bedel takdiri suretiyle tespit olunur. 
Kamulaştırma dışında kalan kısmın, imar mevzuatına göre yararlanmaya elverişli olduğu takdirde, kesilen 

bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, havagazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahiplerine ka
lacak olanlarının eski nitelikleri dairesinde kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve be
del, belirlenerek kamulaştırma bedeline ilave olunur. Bu masraf ve bedeller (b) bendinde yazılı kıymet dü
şüklüğü miktarının belirlenmesinde göz önünde tutulmaz. 

Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise, mal 
sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde yazılı başvurusu üzerine, bu kıs
mın da kamulaştırılması zorunludur. 

Baraj inşası dolayısıyla yapılan kamulaştırmalar sonucunda, çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düze
ninin bozulması nedeniyle, İçişleri, Maliye, Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler, Bayındırlık, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıkları ile gerekli görülen diğer bakanlıklarca en geç bir yıl içinde müşterek ha
zırlanacak bir yönetmelik esaslarına göre, ekonomik ve sosyal yönden yararlanılması mümkün olmayacağı tes
pit edilen, kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar da sahiplerinin yazılı müracaatı üzerine kamulaştır
maya tabi tutulabilir. Bu sebeple kamulaştırılan mücavir taşınmaz mallar hakkında 22 ve 23 üncü maddeler 
hükmü uygulanmaz. Kamulaştırılan bu taşınmaz mallar üzerinde, imar mevzuatı da göz önünde tutularak idare 
dilediği gibi tasaruf eder. idare gerekli gördüğü takdirde kamulaştırılan taşınmazları Hazineye bedelsiz dev
redebilir. 
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i) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri, 
Esas tutarak düzenleyeceği raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle gerek

çeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak kamulaştırma bedelini takdir eder. 
Kamulaştırma bedelinin takdirinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı 

değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr, kıymet takdirinde dikkate alın
maz. 

Kıymet takdir komisyonu raporunu, tespit tarihinden itibaren onbeş gün 'içerisinde idareye verir. İşin nite
liğinin zorunlu kıldığı hallerde bu süre üç ayı geçemez. 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta mey
dana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedelidir. 

Kısmen kamulaştırma 
MADDE 12. — Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri; 
a) Kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamulaştırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı takdirde, o malın 

11 inci maddede belirtilen esaslara göre takdir edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen miktarıdır. 
b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği tak

dirde; bu eksilen değer miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde 
tayin olunan kamulaştırma bedeline eksilen değerin eklenmesiyle bulunan miktardır. 

c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdir
de ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen 
bedelinden artan değerin çıkarılmasıyla bulunan miktardır. 

Şu kadar ki, (c) bendi gereğince yapılacak indirme, kamulaştırma bedelinin yüzde ellisinden fazla olamaz. 
(b) ve >(c) bentlerinde sözü edilen bedelin düşüş ve artış miktarları, 11 inci maddede belirtilen esaslara 

göre bedel takdiri suretiyle tespit olunur. 
Kamulaştırma dışında kalan kısım, imar mevzuatına göre yararlanmaya elverişli olduğu takdirde; kesilen 

bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, havagazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahiplerine ka
lacak olanlarının eski nitelikleri dairesinde kullanılabilecek, duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve bedel, 
belirlenerek kamulaştırma bedeline ilave olunur. Bu masraf ve bedeller (b) bendinde yazılı kıymet düşüklüğü 
miktarının belirlenmesinde göz önünde tutulmaz. 

Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil 'ise, kamu
laştırma, işlemine karşı idarî yargıda dava açılmayan hallerde mal sahibinin en geç kamulaştırma kararının 
tebliğinden itibaren otuz gün içinde yazılı başvurusu üzerine, bu kısmın da kamulaştırılması zorunludur. 

Baraj inşası içlin yapılan 'kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar, çev
renin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulması, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının 
mümkün olmaması hallerinde, sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine kamulaştırmaya tabi tutulur. Bu hususları 
düzenleyen yönetmelik, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca; İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Tarım ve Or
man, Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlıklarının görüşü de alınmak suretiyle hazırlanır. Bu yönetmelik, Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulur ve Res
mî Gazetede yayımlanır. Bu suretle kamulaştırılan mücavir taşınmaz mallar hakkında 22 ve 23 üncü madde
ler hükmü uygulanmaz. İdare, bu taşınmaz mallar üzerinde imar mevzuatı hükümlerini de göz önünde tuta
rak dilediği gibi tasarrufta bulunabilir ve gerektiğinde Hazineye bedelsiz olarak devredebilir. 

Kısmen kamulaştırılan paylı mülkiyete konu taşınmaz mal, evvelce paydaşlar arasında fiilen bölünerek 
bir veya birkaç paydaşın tasarruf ve yararlanmasına bırakılmış ve yapılan kısmî kamulaştırma bu yerin ta
mamını veya bir kısmını kapsıyor ise, bu durumda kamulaştırmaya ilişkin işlemler sadece bu paydaş veya 
paydaşlar hakkında yürütülerek kamulaştırma bedeli payları oranında kendilerine ödenir. Pay veya paydaşla
rın sadece bu kısım için dava hakları vardır. Taşınmaz malın kamulaştırılmayan kısmı üzerinde hakları kal
maz ve adları paydaşlar arasından çıkarılır. Kamulaştırılan bu yerler tapu sicilinde idare adına tescil olunur. 

Bu maddenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar adlî yargıda çözümlenir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Tebligat İşlemleri 

Tebligat 

MAIDDE 13. — Kamulaştırılması kararlaştırılan yerin 7 nci maddedeki usule göre tespit edilen mal sahibi, 
zilyet ve diğer ilgililerden adresi tespit olunanlara, kamulaştınlacak itaşınmaz malın kamulaştırılmasına uygun 
ölçekli bir planı, veya ölçekli krokisi, kamulaştırma kararı ve takdir olunan kıymeti ve kamulaştırma karşılı
ğını veya ilk taksidinin millî bankalardan birine yatırıldığına dair belge ve kamulaştırmanın hangi idare yara
rına yapıldığı ve açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği bedelin bankaya yatırıldığı tarihten başla
yarak otuz gün içinde tebliğ edilmek üzere notere göılerilir. Noter onbeş gün içinde belgeleri tebliğe çıkarır. 
Noterler tarafından tebligait giderlerinden başka noterlik ücret tarifesinin sekizinci maddesi uyarınca ücret alınır. 

Köy yararına kamulaştırmalarda tebligat, ihtiyar kurulundan en az üç üyenin önünde yapılır ve düzenlenen 
tutanak birlikte imzalanır. Belgelenen tebliğ geçerlidir. 

Doğrudan tebligat ile beraber yukarıda yazılı kararlar ayrıca ilan olunur. 
İlan 
a) Kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malın bağlı bulunduğu yerin belediye binası veya köy odasının 

herkese açık bir yerinde onbeş gün süre ile asılarak, 
b) Bu yerde gazete çıkıyor ise, gazetelerden birisinde belgelerin özeti en az bir defa yayınlanarak, 
yapılır. 
Gazete çıkan yerlerden amaç kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal tapulu ise tapu sicilinde ka

yıtlı olduğu, değilse tapu siciline kayıtlı olması gereken il veya ilçedir. 
Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunmayan veya bulunan adreslerinde noter aracılığı ile tebli

gat yapılamayanlara 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat yapılır. 
Köy yararına yapılan kamulaştırmalarda yalnız (a) bendi hükmü uygulanır. 
Açılacak davalarda hangi idareye husumet yöneltileceğinin tebliğ belgelerinde açıkça belirtilmemiş veya 

yanlış gösterilmiş olması yüzüriden davada husumet yanlış yöneltilmiş ise gerçek hasıma tebligat yapılmak su
retiyle davaya devam olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Dava Hakkı 

İtiraz ve dava, yetkili mahkemeler ve dava süresi 

MADDE 14. — Kamulaştırjlacak taşınmaz malın sahibi, zilyet ve diğer ilgililer noter aracılığıyla yapılan 
tebligat gününden, kendilerine tebliga!t yapılamayanlar noter te'blıgatı yerine geçmek üzere gazete ile yapılan 
ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı ilgili idarî yargıda ve takdir olunan bedel 
ile maddî hatalara karşı da adlî yargıda dava açabilirler. 

İdarî yargıda açılan davalar öncelikle görülür. 
İdarî yargıya başvurulduğu takdirde, mahkemeye başvuru süresi, idarî yargı kararının kesinleştiğinden itiba

ren işlemeye başlar. 

İştirak veya müşterek mülkiyette paydaşın kendi payı hakkında tek başına dava (hakkı vardır^ 
İdare, kamulaştırma belgelerinin tebliği için notere verildiği günden veya kamulaştırma değerinin artırıl

masına ilişkin dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren altmış gün içinde takdir olunan bedel ile maddî 
hatalara karşı taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde dava açabilir. 

İdare tarafından bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan malik, zilyet ve diğer ilgililere karşı, açılan 
bedele itiraz davasının görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anla-
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itKİNCÎ BÖLÜM 
Tebliğ işlemleri, Dava Hakkı ve Bilirkişiler 

Tebligat 

MADDE 13. — Kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malın, 7 nci maddedeki usule göre tespit edilen 
sahibi, zilyet ve diğer ilgililerden adresi tespit olunanlara tebliğ edilmek üzere; kamulaştırılacak taşınmaz ma
lın kamulaştırılmasına uygun ölçekli bir plan veya ölçekli krokisi, kamulaştırma kararı, takdir olunan kıy
meti, kamulaştırma karşılığının veya ilk taksidinin millî bankalardan birine hak sahibi adına yatırıldığına dair 
belge, kamulaştırmanın hangi idare yararına yapıldığı ve açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği be
delin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak otuz gün içinde notere verilir. Noter onbeş gün içinde belgeleri 
tebliğe çıkarır. Noterler tarafından tebligat giderlerinden başka, noterlik ücret tarifesinin 8 inci maddesi uya
rınca ücret alınır. 

Köy yararına kamulaştırmalarda tebligat, ihtiyar kurulundan en az üç üyenin önünde yapılır ve düzenlenen 
tutanak birlikte imzalanır. Belgelenen tebliğ geçerlidir. 

Doğrudan tebligat ile beralber yukarıda yajalı karar 1ar ayrıca ilan olunur. 
İlan 
a) Kamulaştırilma'sı kararlaştırılan taşınmaz malın bulunduğu yerin herkese açık yerlerinden birine ve 

belediye dairesine veya köy odasına onbeş gün süreyle asılarak, 
ıb) Kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde gazete çıkıyor ise, gazetelerden birisinde belgelerin 

özeti en az bir defa yayınlanarak, 
Yapılır. 
Köy yararına yapılan 'kamulaştırmalarda yalnız (a) bendi hükmü uygulanır. 
Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayan veya adreslerinde noter aracılığı ile tebligat yapıla

mayanlara, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci mad desi gereğince ilan yoluyla tebligat yapılır. 
Açılacak davalarda hangi idareye husumet yöneltileceğinin tebliğ belgelerinde açıkça belirtilmemiş veya 

yanlış gösterilmiş olması yüzlünden davada husumet yanlış yöneltilmiş ise, »gerçek hasma tebligat yapılmak su
retiyle davaya devam olunur. 

Dava hakkı 

ıMADDE 14. — Kamulaştırılacak taşınmaz malın sahibi, zilyedi ve diğer ilgililer noter veya köy ihtiyar 
kurulu aracılığıyla yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek 
üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden veya köy odasına asılmak suretiyle yapılan ilan süresinin bitiminden itiba
ren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda ve takdir olunan bedel ile maddî hatalara 
karşı da adlî yargıda dava açabilirler. 

İdarî yangıda açılan davalar öncelikle görülür. 
İdarî yargıya başvurulduğu takdirde, adlî yargıya başvuru süresi, idarî yargı kararının kesinleştiği tarih

ten, bu karar'lara karşı temyiz veya karar düzeltilmesi isteminde bulunulmuş ise, buna ilişkin kararların tebliği 
tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

İştirak veya müşterek mülkiyette paydaşların tek ba sına dava hakları vardır. 
İdare, kamulaştırma belgelerinin tebliği için notere verildiği günden veya köy yararına kamulaştırmalarda 

aleyhine dlava açılacak kişi yönünden geçerli tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde takdir olunan bedel 
ile maddî hatalara karşı taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesinde dava açabilir. 
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şıklığı takdirde, davaya, bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil 
edilmek suretiyle devam olunur. 

Açılan davaların sonuçları, dava açmayanları etkilemez. 

DÖRDÜNCÜ İBÖLÜM 
Bilirkişiler 

Bilirkişilerin seçilmesi ve raporları 

MADDE 15. — Bilirkişilerin seçilmesi için, 
I - Her yıl >ocak ayının ilk haftasında; 
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarının her biri ve üyelerinin oturdukları 

yer göz önünde bulundurularak her il için beş ila onbeş bilirkişi* 
b) Iİİ merkezleri için il, ilçeler için ilçe idare kurullarınca bu bölgelerin mülk sahipleri arasından onbeş 

bilirkişi, 
Seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler valiliklere verilir. 
Bu listeler valilikçe onandıktan sonra, odalardan gelenlerdi, merkezi ile ilçelerdeki asliye hukuk mahke

melerine; mülk sahipleri listelerinden her biri de seçildikleri yerin asliye hukuk mahkemelerine gönderilir. 
Süresi bitenîer tekrar seçilebilir. 
II - Bilirkişi Kurulu, 
a) Kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre, ikisi odalar üstesinden, biri de mülk sahip

leri listesinden seçilmek suretiyle üç kişiden oluşur. 
Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün niteliği göz önüne alınarak, bilirkişinin ikisi de aynı uzmanlık ko

lundan seçilebilir. 
b) Kamulaştırmayı yapan idarede görevli olanlar ve kıymet takdir komisyonunda, kıymet takdiri işinde 

bulunanlar ile kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve bunların usul ve füruu, karı - koca ve üçüncü de
receye kadar, bu derece dahil, kan ve sıhrî hısımları ve mal sahipleri ile menfaatleri ortak olanlar, bilirkişi 
seçilemezler. 

III - İhtisas odalarının liste vermediği veya verilen listelerden fiilî ve hukukî sebeplerle bilirkişi seçiminin 
imkânsız olduğu illerde, kamulaştırılan taşınmaz malın cins ve özelliğine göre, Bayındırlık, Tarım ve Orman, 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlıkları ile diğer resmî daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile bi
lirkişi kurulu tamamlanır Bunların da bulunmadığı veyahut fiilî veya hukukî sebeplerle bilirkişi seçimlerine 
imkân olmadığı takdirde, komşu illerde, varsa, oda listelerinden, yoksa, yukarıda belirtilen resmî daire ve ku
rumlardan alınacak fen adamları ile kurul tamamlanır. 

IV - Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı yahut III üncü bentte gösterilen kimseler arasından, bilir
kişi seçmekte taraftar birleşemedikleri takdirde, hâkim tarafından resen seçilirler. 

V - Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın kıymetini 11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tayin ve takdir 
ederek, gerekçelerinin gösterir raporla en kısa zamanda mahkemeye bildirir. 

Kıymet takdiri komisyonunca tespit edilen kıymette bir değişiklik yapılmış ise, bilirkişi kurulu bunun 
nedenlerini raporunda belirtir. 

VI - Hâkim, bilirkişi kurulu tarafından takdir olunan bedelde açık bir isabetsizlik bulunduğu veya kıy
met takdiri komisyonu tarafından tayin edilen kıymet ile bilirkişi kurulunun belirlediği kıymet arasında 
önemli bir oransızlık gördüğü takdirde, aynı usullerle yeni bilirkişi kurulu oluşturarak kıymet takdiri yap
tırır. 

Hâkim, bilirkişilere yemin ettirir. 
VII - Kamulaştırmayı yapan idare, 13 üncü madde gereğince tebligatı, kamulaştırma kararının tamam

lanmasından itibaren bir yıl içinde usulüne göre yaptıramamış ise, kıymet takdirinde, kamulaştırma kararı
nın hak sahibine tebliğ olunduğu, tebligat yapılmadan dava açılmış ise davanın açıldığı gün esas tutulur. 
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îdare tarafından bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan malik, zilyet ve diğer ilgililere karşı açılan 
davaların görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başlka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, 
davaya bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öl'düğü salbit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle de
vam olunur. 

Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemez. 

Bilirkişiler 

MADDE 15. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarının her biri, üyelerinin 
oturdukları yeri göz önünde bulundurarak her il için beş ila onbeş; il merkezleri için il, ilçeler için ilçe idare 
kurullarınca bu bölgelerde oturan taşınmaz mal sahipleri arasından onbeş bilirkişi her yıl Ocak ayının ilk haf
tasında seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler valiliklere verilir. 

Bu listeler valilikçe onandıktan sonra odalardan gelenler il merkezi ile ilçelerdeki asliye hukuk mahkeme
lerine; taşınmaz mal sahipleri listelerinden her biri de seçildikleri yerin asliye hukuk mahkemelerine gönde
rilir. 

Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 
Bilirkişi kurulu; kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre, ikisi odalar listesinden, biri de ta

şınmaz mal sahipleri listesinden seçilmek suretiyle üç kişiden oluşur. 
Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün niteliği göz önüne alınarak, bilirkişinin ikisi de aynı uzmanlık kolundan 

seçilebilir. 
Kamulaştırmayı yapan idarede görevli olanlar ve kıymet takdiri komisyonunda kıymet takdiri işinde bu

lunanlar ile kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dahil, 
kan ve sıhrî hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişi seçilemezler. 

îhitisas odalarının liste veremediği veya verilen liste'erden fiilî ve hukukî sebeplerle bilirkişi seçiminin im
kânsız olduğu illerde, kamulaştırılan taşınmaz malın cins ve özelliğine göre, Bayındırlık, Tarım ve Orman 
daireleri ile diğer resmî daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile bilirkişi kurulu tamamlanır. 'Bunların 
da bulunmadığı veya fiilî veya hukukî sebeplerle bilirkişi seçimlerine imkân olmadığı takdirde, komşu illerin 
oda listelerinden, yoksa yukarıda belirtilen resmî daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile kurul ta
mamlanır. 

Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı olanlar ve yukarıdaki fıkrada gösterilen kimseler arasından taraf
lar bilirkişi seçmekte birleşemedikleri takdirde bilirkişiler hâkim tarafından re'sen seçilir. 

Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın kıymetimi 11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tayin ve takdir ede
rek, gerekçeli raporunu en kısa zamanda mahkemeye verir. 

Bilirkişi kurulu, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen kıymette bir değişiklik yapmış ise, bunun ne
denlerini raporunda belirtir. 

Hâkim bilirkişi kurulu tarafından takdir olunan bedelde açik bir isabetsizlik bulduğu veya kıymet takdiri 
komisyonu tarafından tayin edilen kıymet ile bilirkişi kurulunun belirlediği kıymet arasında önemli bir oran
sızlık gördüğü takdirde, aynı usullerle yeni bilirkişi kurulu oluşturarak kıymet takdiri yaptırır. 

Hâkim bilirkişilere yemin ettirir. 

Kıymet takdirinde, kamulaştırmayı yapan idare 13 üncü madde gereğince tebligatı kamulaştırma kararı 
nın tamamlanmasından itibaren 'bir yıl içinde usulüne göre yaptırmamış ise kamulaştırma kararının hak sa
hibine tebliğ olunduğu, tebligat yapılmadan dava açılmış ise, davanın açıldığı gün esas tutulur. 

Maliklerinin, zilyedlerinin veya diğer ilgililerin tespiti mümkün olmadığı ve sahipsiz göründüğü takdir
de, taşınmaz malların ilerde ortaya çıkacak maliki, zilyedi veya diğer alakalıları tarafından talep edilecek ka
mulaştırma bedellerinde veya bu kamulaştırmaların bedellerine vaki olacak itirazlarda, taşınmaz malın ka
mulaştırma tarihindeki kıymeti esas tutulur. 
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VIII - Maliklerinin, zilyetlerinin veya diğer ilgililerinin tespiti mümkün olmadığı ve sahipsiz göründüğü 
takdirde, taşınmaz malların ileride ortaya çıkacak maliki, zilyedi veya diğer ilgilileri tarafından talep edile
cek kamulaştırma bedellerinde veya bu kamulaştırmaların bedellerine vaki olacak itirazlarda, taşınmaz ma
lın kamulaştırma kararının tasdiki tarihindeki kıymeti esas tutulur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Acele Elkoyma, Tescil İşlemleri ve Aynın Münazaalı Olması 

BtRİNCİ BÖLÜM 
Elkoyma 

Acele işlerde elkoyma 

MADDE 16. — Kamulaştırma işlemine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe, davaların 
sonucu beklenmeksizin kamulaştırılması yapılan taşınmaza hemen elkonulmasına idarece zorunluluk görül
düğü hallerde, taşınmazın takdir olunan kıymeti millî bankalardan birisine yatırılarak makbuzu ilgili belge 
örnekleri ile birlikte mahkemeye verilip taşınmazın du rumunun tespiti istenir. Mahkeme sekiz gün içinde taşın
mazın sahibini davet ile beş gün zarfında taşınmazın 11 inci maddede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine 
esas olabilecek (bütün niteliklerini tespit ettirerek, o taşrnmaz malın idare adına tescil edilmesini ve bu yolda 
vereceği kararı tapu dairesine bildirir. Bu madde gereğince verilen kararların temyizi mümkündür. 

iflu işlem, mahkemenin davetine uymayanların gıyabında yapılır. 
Kamulaştırılması yapılan taşınmazın mülkiyeti veya payı münazaalı bulunduğu iha'llerde dahi bu madde 

hükmü uygulanır. 
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda ya

tırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

İKİNCİ IBÖLÜM 
Tescil ve Aynın Münazaalı Olması 

Tapulu taşınmaz mal hakkında kesinleşen kamulaştırmalarda idare adına tescil 

MADDE 17. — Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idare ve adlî yargı yerlerine başvurulmadığı 
veya bu konuda açılan davalar kesinleştiği hallerde takdir edilen ve artırılan değerin tamamı millî bankalardan 
birine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleri ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme İki tarafı derhal 
davet ederek, gelmeseler dahi gıyaplarında belgeleri inceleyip karar vererek kamulaştırma usulüne uygun ola
rak tamamlanmış ise taşınmazın, yararına kamulaştırma yapan idare adına tescilini tapu dairesine bildirir. 

Kamulaştırması yapılan taşınmazın tahs'is edildiği kamu ibJizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir 
taşınmaza dönüştüğünde istek halinde sicil kaydının terkinine karar verilir. 

Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin vergi ilişkisi aranmaz. Ancak, kamulaştırma bede
linin ödenmesi mal sahiplerinin vergi ile ilişkisinin kesildiğine dair belge getirmesi ile mümkündür. 

'Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında be l'irtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırı
lacak miktar, ödenecdk ilk taksit bedelidir. 

Aynın münazaalı bulunması 

'MADDE 18. — Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırmayı yapan ida
reye husumet düşmez. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Acele Elkoyma, Tescil işlemleri ve Aynın Çekişmeli Olması 

BtRlNCt BÖLÜM 
Elkoyma 

Acele işlerde elkoyma ve tescil 

MADDE 16. — Kamulaştırma işlemine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe veya ka
mulaştırma 6 ncı maddenin son fıkrası uyarınca yapılmış ise davaların sonucu beklenmeksizin kamulaştırıl
ması yapılan taşınmaza hemen el konulmasına idarece zorunluluk görüldüğü hallerde, taşınmaz malın takdir 
olunan kıymeti millî bankalardan birisine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleri ile birlikte mahkemeye 
verilip taşınmaz malın durumunun tespiti istenir. Mahkeme sekiz gün içinde taşınmazın sahibini davet ile beş 
gün zarfında taşınmazın, 11 inci maddede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine esas olabilecek bütün nite
liklerini tespit ettirerek, o taşınmaz malın idare adına tescil edilmesine karar verir ve bu kararı tapu dai
resine bildirir. 

Bu işlem, mahkemenin davetine uymayanların gıyabında yapılır. 
Kamulaştırılması yapılan taşınmaz malın mülkiyeti veya payı çekişmeli bulunduğu hallerde dahi bu mad

de hükmü uygulanır. * -
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatı

rılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tescil ve Ayrtın Çekişmeli Olması 

Tapulu taşınmaz mallarda tescil 
MADDE 17. — Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idarî ve adlî yargıya başvurulmadığı veya 

bu konuda açılan davaların kesin olarak sonuçlandığı ancak taşınmaz mal sahibinin ferağ vermediği hal
lerde, takdir edilen ve artırılan bedelin tamamı millî bankalardan birine yatırılarak makbuzu ilgili belge 
örnekleriyle birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme iki tarafı derhal davet ederek, gelmemeleri halinde gı
yaplarında, belgeleri inceleyerek; kamulaştırma usulüne uygun şekilde tamamlanmış ise, taşınmaz malın ka
mulaştırma yapan idare adına tesciline karar verir ve tapu dairesine bildirir. 

Kamulaştırması yapılan taşınmaz mal tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir 
niteliğe dönüşmüş ise, istek halinde sicil kaydının terkinine karar verilir. 

Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal' nedeniyle vergi ilişkisi aranmaz. An
cak, ilgili tapu dairesi durumu vergi dairesine bildirir. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatı
rılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

Aynın çekişmeli bulunması 
MADDE 18. — Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırmayı yapan ida

reye husumet düşmez. Ancak mülkiyetin kişiler arasında çekişmeli olması idare adına tescile engel değil
dir. 
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Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malm idare adına tescili ve zilyedin hakları 

MADDE 19. — Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyedlikle iktisap iddia
sında bulunursa kamulaştırma yapan idare mahallinde 'tahkikat yapar. Delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanak
la belirtir. Bu tutanakta, zilyedin kimliği, zilyedliğin 'başlangıç ve süresi, vergi kaydı, yüzölçümü ve o yerin 
mülkiyetinin kazanma şartlarının var olup olmadığını belirtir. Taşınmaz mala takdir edilen değerin tamamını 
veya ödenmesi gereken ilk taksidim" millî bankalardan birine yatırarak makbuzunu tahkikat ve kamulaştırma 
evrakı ile birlikte taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verir. 

Mahkeme evrak üzerinde tahkikat yaparak sekiz gün içinde o taşınmaz malın lehine kamulaştırma yapılan 
idare namına tescilini ve ayrıca zilyddinin şerh verilmesini tapu dairesine bildirir. 

Mahkeme, idarî tahkikat neticesini zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz malı Medenî Kanun hü
kümleri dairesinde ve zilyedlikle iktisap etmiş olduğunu 'belirtmeye yeterli görmediği takdirde durumu zilyede 
mucip sebepleriyle tebliğ eder. Zilyedin telbliğ tarihinden itibaren otuz ıgün içinde Medenî Kanunun zilyedlikle 
iktisap hükümleri dairesinde aynı usul ve şekillere göre dava açarak taşınmaz malı kamulaştırma tarihinde ikti
sap etmiş olduğunu ispat etmesi lazımdır. Zilyed, bu müddet içinde dava açtığını tevsik edemezse kamulaş
tırma bedeli kamulaştırmayı yapan idare tarafından emanete alınır. 

Üçüncü şahısların umumî hükümler dairesinde kamulaştırma bedeline istihkak davası açmak haklan sak
lıdır, 

Mahkeme; idarî tahkikatın iktisap iddiasını haklı gösterecek mahiyette olduğunu görürse, durumu o ye
rin maliye dairesine bildirmekle beraber taşınmaz malın bulunduğu yerde uygun görülecek araçlarla. iki de
fa ve on milyon liradan, on milyon lira dahil, yukarı kıymetli kamulaştırmalarda gazete ile de bir defa ilân 
eder. 

İlanda : 
a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mevkii, sınırı, miktarı 
b) Zilyedin kimliği, 
c) Kamulaştırma bedelinin yatırıldığı banka, 
d) Hak sahipleri son ilandan itibaren altı ay içinde zilyet aleyhine genel hükümler dairesinde dava aç

tıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede verileceği 
Belirtilir. 
Son ilandan itibaren altı ay içinde hazine veya üçüncü bir kimse tarafından zilyet aleyhine dava açıldığı, 

belgelendirilmediği ve vergi ile ilişkisi kalmadığı takdirde zilyet kamulaştırma bedelinin kendisine öden
mesini isteyebilir. 

Bu müddet içinde zilyet aleyhine dava açılırsa, kamulaştırma bedelinin ödenmesi davanın kesinleşmesine 
bırakılır. 

Kamulaştırma bedelinin zilyede verilmiş olması o taşınmaz malda hak iddia edenlerin genel hükümler 
dairesinde zilyet aleyhine, bedele istihkak davası açmak haklarını düşürmez. 

İdare yukarıdaki fıkralar gereğince işlem yapmamış ise kamulaştırılan yerin mülkiyetini kazandığını is
pat yükümlülüğü zilyede düşer. 

Tapuda kayıtlı olmayan bu gibi taşınmaz mallar hakkında dahi 16 ncı madde hükmü uygulanabilir. 
Başkası adına tapulu, sahipsiz ve zilyedi tarafından 'iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında, bina ve 

ağaçların 11 ve 12 inci maddeler uyarınca takdir olunan bedeli zilyedine ödenir. 
Bu madde gereğince mahkemece yapılacak işlemler sebebiyle kamulaştırmayı yapan idareden ilan, tebliğ 

giderleri hariç, herhangi bir harç ve gider alınmaz. 
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Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tescili ve zilyedin hakları 

MADDE 19. — Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyedlikle iktisap iddia
sında bulunursa, kamulaştırma yapan idare mahallinde tahkikat yapar. Delilleri toplar ve keyfiyeti bir tu
tanakla belirtir. Bu tutanakta, zilyedin kimliği, zilyedliğin başlangıç ve süresi, vergi kaydı, yüz ölçümü ve o 
yerin mülkiyetinin kazanma şartlarının var olup olmadığını belirtir. Taşınmaz mala takdir edilen değerin 
tamamını veya ödenmesi gereken ilk talksidini millî bankalardan birine yatırarak makbuzunu tahkikat ve 
kamulaştırma evrakı ile birlikte taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verir. 

Mahkeme, sekiz gün içinde evrak üzerinde inceleme yaparak taşınmaz malın lehine kamulaştırma ya
pılan idare atlına tescilini ve ayrıca zilyedinin şerh verilmesini tapu dairesine bildirir. 

Mahkeme, İdarî tahkikat sonucunu zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz malı Medenî Kanun hü
kümleri dairesinde ve zilyedlikle iktisap etmiş olduğunu belirtmeye yeterdi görmediği takdirde durumu zil
yede gerekçeleriyle tebliğ eder. Zilyedin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Medenî Kanunun zilyed
likle iktisap hükümleri dairesinde aynı usul ve şekillere göre dava açarak taşınmaz malı kamulaştırma tari
hinde iktisap etmiş olduğunu ispat etmesi lazımdır. Zilyed bu müddet içinde dava açtığını belgelendirmediği 
takdirde kamulaştırma bedeli kamulaştırmayı yapan idare tarafından emanete alınır. , 

Üçüncü şahısların umumî hükümler dairesinde kamulaştırma bedeline istihkak davası açmak hakları 
saklıdır. 

Mahkeme, idarî tahkikatın iktisap iddiasını haklı gösterecek mahiyette olduğunu görürse, durumu o 
yerin maliye dairesine bildirmekle beraber taşınmaz malın ^bulunduğu yerde uygun görülecek araçlarla iki 
defa ilan dder. Kamulaştırma bedeli on milyon lira ve daha fazla ise ilanın bir defa da gazeteyle yapılması 
zorunludur. 

İlanda : 
a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mevkii, sınırı, miktarı, 
b) Zilyedin kimliği, 
c) Kamulaştırma bedelinin yatırıldığı banka, 
d) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren üç ay içinde zilyet aleyhine genel hükümler dairesinde dava açtık

larını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede verileceği, 
Belirtilir. 
Son ilandan itibaren üç ay içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından zilyet aleyhine dava açıldığı 

belgelendiriimediği takdirde zilyet kamulaştırma bedelinin kendisine ödenmesini isteyebilir. Ancak, idare duru
mu vergi dairesine bildirir. 

Bu müddet içinde zilyet aleyhine dava açılırsa, kamulaştırma bedelinin ödenmesi davanın kesinleşmesine 
bırakılır. 

Kamulaştırma bedelinin zilyede verilmiş olması, o taşınmaz malda hak iddia edenlerin genel hükümler 
dairesinde zilyet aleyhine, bedele istihkak davası açmak haklarını düşürmez. 

İdare yukarıdaki fıkralar gereğince işlem yapmamış ise, kamulaştırılan yerin mülkiyetini kazandığını ispat 
yükümlülüğü zilyede düşer. 

Tapuda kayıtlı olmayan bu gibi taşınmaz mallar hakkında da 16 ncı madde hükmü uygulanabilir. 
Başkası adına tapulu, sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında, bina ve 

ağaçların 11 ve 12 nci maddeler uyarınca takdir olunan bedeli zilyedine ödenir. 
Bu madde gereğince mahkemece yapılacak işlemler sebebiyle kamulaştırmayı yapan idareden ilan, tebliğ 

giderleri hariç, herhangi bir harç ve gider alınmaz. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma 

BlRÎNCt BÖLÜM 
Boşaltma 

Taşınmaz malın boşaltılması 

MADDE 20. — 16, 17 ve 19 uncu maddelere dayanılarak lehine kamulaştırma yapılan idare adına ta
pu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurundan istenir. İcra memuru taşın
maz malı onbeş gün içinde boşaltmalarını içindekilere tebliğ eder. Bu süre içinde taşınmaz mal boşaltılmazsa 
icraca boşaltılır. İtiraz ve şikâyet boşaltmayı durdurmaz ve mahkemece ihtiyatî tedbir kararı verilemez. 

Taşınmaz malın boşaltılması sebebiyle mal sahibi ve idare tazminat ile sorumlu tutulamaz. 
Ekili arazinin boşaltılması hasat sonuna bırakılır. Hasat zamanının beklenmesi mümkün olmadığı haller

de kamulaştırmayı yapan idare, mahkemece takdir edilecek ekin bedelini tazmin etmek şartıyla, arazinin bo
şaltılmasını talep edebilir. Ekin bedeli 11 ve 12 nci maddeler uyarınca yapılan kamulaştırma- değerinin 
tespitinde nazara alınmış ise, taşınmaz malın boşaltılması için tekrar bu bedelin tespit ve ödenmesi gerek
mez. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 
Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma 

İdarenin tek taraflı vazgeçmesi 

MADDE 21. — idare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili 
merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Şu kadar ki, dava 
sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece 
maktuan takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir. 

Tarafların anlaşmasıyla 

MADDE 22. — Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmazların kamulaştırma ama
cına veya kamulaştırma amacı dışında herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde keyfiyet 13 
üncü madde hükmü uyarınca mal sahibi veya mirasçılarına duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi veya 
mirasçıları alınan kamulaştırma bedelini üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir. 

Mal sahibinin geri alma hakkı 

MADDE 23. — Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren 5 yıl içinde kamulaştırma ama
cına uygun hiç bir işlem ve tesisat yapılmaz veya kamulaştırma ile gerçekleşecek bir amaca uygun bir ih
tiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma be
delini aldıkları günden itibaren işleyecek Kanunî faizi ile birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir. 

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer. Aynı amacın gerçekleşmesi 
için birden fazla taşınmaz birlikte kamuiaştırıldığı takdirde bu taşınmazların durumunun bir bütün oluştur
duğu kabul edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Boşaltma 

Taşınmaz malın boşaltılması 

MADDE 20. — Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma 

İdarenin tek taraflı vazgeçmesi 

MADDE 21'. — Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tarafların anlaşmasıyla vazgeçme ve devir 

MADDE 22. — Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların, kamulaştırma ama
cına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, keyfiyet 13 üncü 
madde hükmü uyarınca mal sahibi veya mirasçılarına duyurulur. Bü duyurma üzerine mal sahibi veya mirasçı
ları, aldığı kamulaştırma bedelini üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir. 

Ancak, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışında başka bir idare, kamulaştırma yo
luyla gerçekleştirebileceği bir kamu hizmeti amacıyla istekli olduğu takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü uygu
lanmayarak bu Kanunun 30 uncu veya 1050 sayılı Mu hasebeyi Umumiye Kanununun 23 üncü maddesine göre 
işlem yapılır. 

Mal sahibinin geri alma hakkı 

MADDE 23. — Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan 
idarece veya 22 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca devir veya tahsis yapılan idarece; kamulaştırma ve 
devir amacına uygun hiç bir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edil
meyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları gün
den itibaren işleyecek kanunî faiziyle birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir. 

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer. 
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özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayacağına ilişkin hükümler saklıdır. 1164 sayılı Arsa Ofisi Ka
nununa dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda ve bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirti
len hallerde yapılacak kamulaştırmalarda bu madde hükmü uygulanmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 

Hasar, Kamulaştırma, Tebliği ile Doğacak Hak ve Borçlar/Trampa Yolu ile ve Acele Kamulaştırma 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Hasar 

Kamulaştırma bedelinden düşülebilecek hasar 

MADDE 24. — 21, 22 ve 23 üncü maddeler uyarınca kamulaştırılmasından vazgeçilen veya geri alınan 
taşınmaz mal üzerindeki bina, sabit tesisler ve ekili dikili şeyler yıkılmış, sökülmüş veya harap olmuş ise, 
taşınmaz malın geri alınmasında mal sahibi veya mirasçısı, kamulaştırma tarihindeki değerine göre farkı
nın, ödeyeceği kamulaştırma bedelinden düşülmesini isteyebilir. 

Bu madde ile 21, 22 ve 23 üncü maddelerin uygulamasından meydana çıkan anlaşmazlıklar adlî merci
lerce çözümlenir. 

« N C İ BÖLÜM 
Haklar ve Borçlar 

Hakların açıklanması, sınırlandırılması ve durdurulması 

MADDE 25. — Halkların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi 
mal sahibi için 13 üncü madde uyarınca yapılan tebligatla, idare için tebligata çıkarmakla başlar. Mülki
yetin idareye geçmesi kamulaştırma işleminin idarî yargı yönünden kesinleşmesi ile olur. Dava açalbilmek 
için idarenin teMgat yapması veya tebligata çıkarması şarttır. 

Tebliğ tarihinden itibaren taşınmaz mal sahibinin 'kanunlaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malda yeni 
inşaat veya ekim yapmak veya mevcut inşaatfta esaslı değişiklikler meydana getirmek gM kullanıma hak
ları durdurulur. Ancak bu durdurma tebligat tarihinden itibaren bir yıldan fazla devam edemez. Bu süre 
içinde kamulaştırma amacına uygun işlemlere başlanmazsa bu sınırlamalar ortadan kalkar. Bundan sonra 
yapılanların değeri kaimulaşltııtma bedelinin tespitlinde göz önünde bulundurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Trampa Yolu ve Acele Kaöıulaştırma 

Trampa yolu ile kamulaştırma 

MADDE 26. — Mal sahibinin istemesi ile kamulaştırma bedeli yerine, İdarenin kamu. hizmetine tahsis 
edilmemiş olan taşınmaz mallarından, tyı bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak ımikftan verilebilir. 

İdarece kamulaştırma bedeline karşılık verilecek taşınmaz malın kıymeti' mahkemece usulüne göre tak
dir edilir. 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz mal birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmaz 
malların durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır. 

Özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayacağına ilişkin hükümler saklıdır. 1164 sayılı Arsa Ofisi Ka
nununa dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda ve bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen 
hallerde yapılacak kamülaşitırmalarda bu madde hükmü uygulanmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve Acele Kamulaştırma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hasar 

Kamulaştırma bedelinden düşülebilecek hasar 

MADDE 24. — 21, 22 ve 23 üncü maddeler uyarınca kamulaştırılmasından vazgeçilen veya geri alınan ta
şınmaz mal üzerindeki bina, salbit tesisler ve ekili dikili şeyler yıkılmış, sökülmüş veya harap olmuş ise, taşın
maz malın geri alınmasında mal sahibi veya mirasçısı, kamulaştırma tarihindeki değerine göre farkının, öde
yeceği kamulaştırma bedellinden düşülmesini isteyebilir. 

Bu madde ile 21, 22 ve 23 üncü maddelerin uygulamasından doğacak anlaşmazlıklar adlî yargıda çözüm
lenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tebliğ ile Doğacak Halklar ve Borçlar 

Hakların sınırlandırılması ve mülkiyetin idareye geçmesi 

MADDE 25. — Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımımdan kamulaştırma işlemi mal 
sahibi için 13 üncü madde uyarınca yapılan tebligatla, idare için tebligata çıkarmakla başlar. Mülkiyetin idare
ye geçmesi, bu Kanundaki özel hükümler dışında kamulaştırma işleminin idarî yargı yönünden kesinleşmesi 
ile olur. Dava açabilmek için idarenin tebligat yapması veya tebligata çıkarması şarttır. 

Tebliğ tarihinden itibaren taşınmaz mal sahibinin kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malda yeni 
inşaat veya ekim yapmak veya mevcut inşaatta esaslı değişiklikler meydana getirmek gM kullanma hakları 
kalkar. Bundan sonra yapılanların değeri dikkate alınmaz. 

ÜÇÜNCÜ (BÖLÜM 
Trampa Yolu ve Acele Kamulaştırma 

Trampa potu ile kamulaştırma 

'MADDE 26. — Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine 
tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir. 

Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, idarenin ihale komisyonunca yoksa bu amaçla 
kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşınmaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşı
lanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yünde yüzyirmisini aşamaz. 
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Acele kamulaştırma 

MADDE 27. — 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ih
tiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde Veya özel kanunlarla öngörülen olağan
üstü durumlarda gerekli olan taşınmazların kamulaştırılmasına ait kanunî merasim, kıymet takdiri dışındaki
ler, sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mah'kemece yedi gün içinde o taşınmazın 11 ve 12 
nci madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, lehine 
kamulaştırma yapılan idare tarafından mal sahibi adına millî bir bankaya yatırılarak o taşınmaza el konu
labilir. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak 
miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

ALTINCI KISIM 
Ayrıcalıklı Yerler, Giderlerin ödenmesi İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Bedelsiz Kullanma, Giderler 

Bedelsiz kullanma yetkisi 

MADDE 28. — Millî Savunma inşaat ve tesisatı için gerekli görülen, gerçek kişilerin ve özel hukuk tü
zelkişilerinin tasarruf veya ruhsatname ile intifaları altında bulunmayan ve özel tapu kapsamına girmeyen 
kireç, taş ve kum ocaklarını, hiç bir resim ve ücrete ta bi olmadan kullanmaya Millî Savunma Bakanlığı yetki
lidir. 

Bayındırlık Bakanlığı ile T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Mü
dürlüğü ve Devlet Sü İşleri Genel Müdürlüğü de aynı sebep ve şartlarla, demiryolu hattının veya karayolu
nun veya su tesislerinin her yöndeki, gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzelkişilerin tasarruf ve ruhsatname ile 
intifaları altında bulunmayan özel tapu kapsamına girmeyen kireç, taş ve kum ocakları hiç bir resim ve üc
rete tabi olmadan kullanabilirler. 

Giderlerin ödenmesi 

MADDE .29.—Kıymet takdiri komisyon başkan ve üyelerinin, kıymeti takdir edilen her taşınmaz mal 
başına kamulaştırmayı yapan idare tarafından takdir edilecek ücretleri ile gerçek yol giderleri, tapu harç
ları ve bu kanunun gerektirdiği diğer giderler, idarece ödenir., 

İKİNCİ BÖLÜM 
Taşınmaz Malın Devri 

Bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye verilmesi 

MADDE 30. — Bir idareye ait taşınmaz mal, kaynak ve irtifak hakları diğer bir idare tarafından ka-
mulaştırılamaz. Aksi halde yapılan işlemler geçersizdir. 

Kamu tüzelkişilerine ve kamu kurunjılarına ait taşınmaz mallar ile kaynak ve irtifak haklarına bu idare
lerden'birinin ihtiyacı olduğu takdirdi aşağıdaki hü kümlere göre işlem yapılır, 

a) Taşınmaz mala, kaynak ve irtifik hakkına ihtiyacı olan idare bü isteğimi, uygun göreceği bedeli de 
göstererek mal sahibi idareye yazılı olarak bildirir. 

b) Malik idare, devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık idareden 
birinin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idarî dairelerince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 683) 



— 57 — 

(M.G.K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Acele kamulaştırma 

MADDE 27. — 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ih
tiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüs
tü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan ta
mamlanmak: üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 11 ve 12 nci madde 
esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek, bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal 
sahibi adına millî bir bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrsında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak 
miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

ALTINCI KISIM 
Bedelsiz Kullanma, Giderlerin Ödenmesi ve idareler Arasında (Taşınmaz Mal Devri 

iBÎRÎNCİ BÖLÜM 
Bedelsiz Kullanma ve Giderler 

Bedelsiz kullanma yetkisi 

MADDE 28. — Millî Savunma inşaat ve tesisatı için gerekli görülen gerçek: ve özel hukuk tüzelMşilerinin 
mülkiyet ve 'tasarrufunda veya ruhsatname ile intifaları altında bulunmayan kireç, taş ve kum ocalklarmı, hiç 
bir resim ve ücrete talbi olmadan kullanmaya Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

Bayındırlık, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlıkları ile T.C. Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdür
lüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü de aynı sebep ve şartlarla, de
miryolu hattının veya karayolunun veya su tesislerinin her yönündeki, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin 
mülkiyet ve tasarrufunda veya ruhsatname ile intifaları altında bulunmayan kireç, taş ve kum ocaklarını hiç 
bir resim ve ücrete tabi olmadan kullanabilirler. 

Giderlerin ödenmesi 

MADDE 29. — Danışma Meclisi metninin 29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri 

Bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye devri 

MADDE 30. — Kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak 
hakları diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz. 

Taşınmaz mala; kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi 
idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez 
ise anlaşmazlılk, isteyen idarenin başvurusu üzerine Danıştaıy ilgili idarî dairesince incelenerek iki ay içinde kesin 
karara bağlanır, 
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c) Taraflar devirde anlaşma tarihinden itibaren altmış gün içinde bedelde uyuşmadıkları takdirde alıcı 
idare tarafından 10 uncu maddede yazılı takdiri kıymet komisyonuna değer takdir ettirilir. Taraflar, kendi
lerine verilen veya teibliğ edilen komisyon raporuna karşı kendilerine verildiği veya teibliğ edildiği günden iti
baren otuz gün içinldle itiraz ettikleri takdürde, anlaşmazlık: 29.6.1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanun hüküm
lerine 'bağlı olmaksızın mahallî asliye hukuk mahkeme sinde karara bağlanır. 

YEDİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Suçlar ve Yasak l^ler 

Görevli kişilerin suçları 

MADDE 31. — Bu Kanunda görevlendirilen kişiler, suç teşkil eden eylemlerinden dolayı aynı suçu iş
leyen memurlar gibi cezalandırılırlar. Şu kadar ki, bu (kişilerin cezaları iki kat olarak hükmolunur. 

Yasak işler ve eylemler 
MADDE 32. — Aşağıda yazılı işler ve eylemler yasaktır. 
a) Kıymet ta'kd'ir komisyonu başkanı ve üyeleri ile bilirkişilerin kendilerine resimen takdir edilen ücret 

dışında herhangi bir suretle çıkar sağlamaları; 
b) Kamulaştırma kararının tebliğinden sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ veya temliki; 
c) Artırılan bedele göre artıp eksilen vekalet ücreti kararlaştırılması, 
d) Dava giderlerinin avukat veya davavekilleri veya onlar adına hareket edenler tarafından kabulle

nilmesi; 
e) Kamulaştırma bedelinin artırılması hali öngörül erek bu miktarın veya bir kısmının nakten veya diğer 

suretlerle, avukat veya davavekSli veya onlar adına hareket edenler tarafından mal sahibine önceden öden
mesi; 

f) Artırılan kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya davavekili veya onlar 
adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırıilması; 

g) Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan işlem ve eylemlerin avukat, veya dava vekillerince bizzat ve
ya aracı ile mal sahibine teklif edilmesi veya bunlara yardımcı olunması; 

İKİNCİ BÖLÜM 
Cezalar 

Verilecek cezalar 

MADDE 33. — 32 nci maddede yazılı yasaklardan birine aykırı aksine hareket edenler, bir seneden aşağı 
olmamak üzere hapis ve ellibin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde; alıcı idare, devirde anlaşma tarihinden veya Danıştay kararının 
tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde, 10 uncu maddede yazılı takdiri kıymet komisyonuna değer takdir 
ettirir. Taraflar bu komisyon raporuna, kendilerine veriliş veya tebliğ ediliş tarihinden itibaren otuz gün için
de itiraz ettikleri takdirde, anlaşmazlık, 29.6.1938 tarih ve 3533 sayılı kanun (hükümlerine bağlı olmaksızın ta
şınmaz malın bulunduğu yer asliye ıhukuk mahkemesince karara bağlanır. 

YEDİNCİ KISIM 
Yasak işler ve Ceza Hükümleri 

BIRINCI BÖLÜM 
Yasak işler 

Yasak isler ve eylemler 

MADDE 31. — Aşağıda yazılı işler ve eylemler yasaktır. 
a) Kıymet takdir komisyonu başkanı ve üyeleri ile bilirkişilerin kendilerine resmen takdir edilen ücret 

dışında herhangi bir suretle çıkar sağlamaları, 
b) Kamulaştırma kararının tebliğinden sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ veya temliki, 
c) Artırılan bedele göre artıp eksilen vekalet ücreti kararlaştırılması, 
d) Dava giderlerinim avukat veya dava vekilleri veya onlar adına ıhareket edenler tarafından kabulle

nilmesi, 
e) Kamulaştırma bedelinin artırılması hali öngörülerek ıbu miktarın veya bür kısmının nakden veya diğer 

suretlerle, avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenler tarafından mal sahibine önceden öden
mesi, 

f) Artırılan kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya onlar adına 
hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması, 

g) Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan işlem ve eylemlerin avukat veya dava vekillerince bizzat veya 
aracı ile mal sahibine teklif edilmesi veya bunlara yardımcı olunması. 

iKtNCt BÖLÜM 
Görevli Kişilerin Suçları ve Ceza Hükümleri 

Görevli kişilerin suçları 

MADDE 32. — Bu Kanuna göre görevlendirilenlerden suç işleyenler, Devlet memuru gibi cezalandırı
lırlar. Şu kadar ki verilecek cezalar; o suç için muayyen olan cezanın yarısından az olmamak üzere iki ka
tına kadar artırılır. 

Cezalar 

MADDE 33. — Fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde,, bu Kanunun 
31 inci maddesinin (a), (e), (f) ve (g) bentlerine aykırı hareket edenler, bir yıldan aşağı olmamak üzere ha-
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SEKİZİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Mal sahibinin sağladığı yararları geri alma hakkı 

MADDE 34. — Mal sahiplerinin, bu kanundaki yasaklar aksine avukat veya davavekillerine veya bu ka
nuna göre görevlendirilenlere veya üçüncü şahıslara verdikleri paraları veya sağladıkları yararlar karşılığını bü
yü içinde geri almaya hakları vardır. 

İmar mevzuatı uygulanan veya özel parselasyon yapılan yerler 

MADDE 35. — îmar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan parsellerden düzenleme ortaklık payı 
karşılığı olarak bir defaya mahsus alınan yol, yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine ayrılan yer
lerle, özel parselasyon sonunda malikinin muvafakati ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış bulunan yer
ler için eski malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamaz ve karşılığı istenemez. 

Kamulaştırmadan sonra alınan özel tapuların iptali' 

MADDE 36. — Kamulaştırma kanunları uyarınca gr rekli işlemler tamamlanıp tapuda kayıtlı olanların in
tikallerinin yapılmasından, tapuda kayıtlı olmayanla in tescillerinin sağlanmasından sonra, kamulaştırılan 
yer için herhangi bir nedenle gerçek ve tüzelkişiler ad na yeniden tapu tesis edildiği takdirde, idarenin talebi 
üzerine hâkim evrak üzerinde ve lüzum gördüğü takdi de mahallinde inceleme yaparak sonraki kaydın iptali
ne karar verir* 

Bu işlemler harca ve resme bağlı değildir. 

Yetkili ve görevli mahkeme ve yargılama usulü 

MADDE 37. — Bu kanundan doğan tüm anlaşmazlıkların adlî yargıda çözümlenmesi gerekenleri, taşın
maz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemelerinde basit yargılama usulü ile görülür. 

Zamanaşımı 

MADDE 38. — Kamulaştırma yapılmış, ancak işlemleri ikmal edilememiş veya kamulaştırma hiç yapılma
mış iken kamu hizmetine ayrılarak üzerinde tesis yapılan, idarece nizasız ve aralıksız kullanılmakta olan ta
şınmaz malın maliki, zilyedi veya mirasçılarının bu taşınmaz mal ile her türlü dava hakkı, idarece taşınmaz 
mala elkonulma tarihinden yirmi yıl geçmekle düşer. 
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pis ve ellibin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla, (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden
ler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır
lar. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Mal sahibinin sağladığı yararları geri alma hakkı 

MADDE 34. — Mal sahiplerinin 31 inci maddedeki yasaklara rağmen avukat veya dava vekillerine 
veya bu Kanuna göre görevlendirilenlere veya üçüncü şahıslara verdikleri paralan veya sağladıkları yararlar 
karşılığını bir yıl içinde geri almaya hakları vardır. 

İmar mevzuatı uygulanan veya lözel parselasyon yapılan yerler 

MAIDDE 35. — Danışma Meclisi metninin 35 inci madldesi aynen kalbul edilmiştür. 

Kamulaştırmadan sonra alınan tapu kaydının iptali 

MADDE 36. — Kamulaştırma kanunları uyarınca gerekli işlemler tamamlanıp tapuda kayıtlı olanların 
idare adına intikallerinin yapılmasından, tapuda kayıtlı olmayanların tescillerinin sağlanmasından sonra, ka
mulaştırılan yer için herhangi bir nedenle gerçek ve tüzelkişiler adına yeniden tapu tesis edildiği takdirde, 
idarenin isteği üzerine hâkim evrak üzerinde ve lüzum gördüğü takdirde mahallimde inceleme yaparak 
sonraki kaydın iptali hakkında bir karar verir. 

Bu işlemler harca ve resme bağlı değildir. 

Yetkili ve görevli mahkeme yargılama usulü 

MADDE 37. — Danışma Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

Hak düşürücü süre 

MADDE 38. — Kamulaştırma yapnîmış ancak işlemleri tamaımlammamış veya kamulaştırma bJiç yapılmamış 
iken kamu hizmetine ayrılarak veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tâhs'is edilerek üzerinde tesis yapılan 
taşınmaz malın malik, ziilyet veya mirasçılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı yirmi yıl geç
mekle düşer. Bu süre taşınmaz mala el koyma tarihinden başlar, 

Vergilendirme 

MADDE 39. — Emlâk Vergisüne esas olan en son vergi beyan değeri kesinleşen kamulaştırma bedelin
den az olduğu takdirde aradaki fark Emlâk Vergisine tabi tutulur. 

Emlâk Vergisi beyannamesinin ek süreye rağmen verilmemiş olması halinde, kesinleşen kamulaştırma 
betdeli beyannamesi verilmemiş dönemlere ait vergi beyan değeri yerine geçer ve vergi ağır kusur cezalı ola
rak tarh olunur. Ek süreden sonra verilen beyannamelerde gösterilen değerin kesinleşen kamulaştırma bede
linden yüksek olması halinde bu farka ait vergi ve ceza düzeltilmez. 
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(Danışma Meclisimin Kabul Ettiği Metin) 

Kaldırılan ve saklı tutulan hükümler 

MADDE 39. —. 31.8.1956 tarih, 6830 sayılı İstimlak Kanunu, 6830 sayılı istimlak Kanununun Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Olan 4.11.1960 Tarih 122 sayılı 
Kanun, 8.7.1981 tarih, 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 5̂  inci maddesi, 21.1.1982 tarih ve 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 21.1.1982 tarih, 2587 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesi ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

7.3.1954 tarih, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve değişiklikleri, 15.4.1955 tarih, 6538 sayılı istanbul Kapalı Çar
şısının Tamir ve İhyası Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

Özel kanunlara göre yapılan kamulaştırma işlemleri 

MADDE 40. — özel kanunlarında, bu kanunla yürürlükten kaldırılan kanunlara gönderme yapılan ka
mulaştırma işlemleri bu kanun hükümlerine bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan kamu yararı ve kamulaş
tırma kararları geçerlidir. Ancak, henüz idarece kıymet takdir edilmemiş olan işlerde, kıymet takdir işlemleri 
ile sonraki işlemler bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve 
henüz kesin karara varılmamış kamulaştırmanın iptali, bedel artırma veya eksiltme davaları ile geri alma da
valarında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan davalarda, davanın açıldığı gün
de yürürlükte olan kanunlara göre işlemeye başlamış olan dava süreleri, o kanunlara göre tespit edilir. 

MADDE 41. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun TekMf Ettiği Metin) 

Kamulaştırılan gayrimenkulun vergi değeri 1319 sayılı Emlak Verdisi Kanununun 29, 31 ve 32 nci madde
lerine göre vergi dairölerince talkdir ettirilmiş ve takdir edilen değerler kesinlleşmiş ise bu madde hükümleri 
uygulanmaz. 

Kaldırılan ve saklı tutulan hükümler 

MADDE 40. — 31.8.1956 tarih ve 6830 sayılı İstimlak Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 8.7.1981 tarih ve 
2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 5 inci maddesi ile 21.1.1982 tarih ve 2587 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin kamulaştırılan taşınmaz malın değerinin tespitine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanunu ve değişiklikleri, 15.4.1955 tarih ve 6538 sayılı İstanbul Ka-
(palı Çarşısının Tamir ve İhyası Hakkında Kanun hükümleri ile diğer özel kanunlardaki kamulaştırmaya iliş

kin hükümler saklıda-. 

İstimlak Kanununa yapılan atıflar 

MADDE 41. — Diğer kanunlarda istimlak Kanununa veya belli maddelerine yapılan atıflar bu Kanuna 
veya bu Kanunun aynı konuları düzenleyen madde veya maddelerine yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan kamu yararı ve kamulaş
tırma kararları geçerlidir. Ancak, idarece henüz kıymet takdir edilmemiş olan işlerde, kıymet takdir işlem
leri ile sonraki işlemler bu Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve henüz kesin hükme bağlanmamış davalarda bu Ka
nun hükümleri uygulanır. Ancak bu Kanunla getirilen değişik hükümlerin uygulanması nedeniyle haksız çı
kan tarafa harç, yargılama gideri ve avukatlık ücreti yükletilemez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamulaştırılmış ve kamulaştırma bede
linin kesinleşmesi dört yılı tamamlamış taşınmaz mal hakkında 22 nci madde hükmüne göre işlem yapılmış 
veya yapılacak olması halinde, idarelere bu Kanunun yürürlüğünden itibaren 2 yıllık ek süre hakkı tanınır. 

Mal sahibinin geri alma hakkı ancak bu sürenin tamamlanmasından sonra doğar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 5 Ocak 1961 tarih ve 221 sayılı Kanunun kapsamına girmeleri nedeniyle kamu 
tüzelkişileri veya kurumları adına kamulaştırılmış sayılan taşınmaz malların eski malik, zilyed veya bunla
rın halefleri tarafından açılmış ve kesin- hükme bağlanmamış davalarda sözü edilen 221 sayılı Kanunun hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 42. — Danışma Meclisi metninin 41 inci maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Danışma Meclisi metninin 42 nci maddesi 43 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

• ı mmm ı • 
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