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MADDE 6· (1) Ozerindeki bin a y1k1larak arsa haline gelen ta~1nmazlarda daha once kurulmu~ alan kat irtifak1 veya kat
mulkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksiZin Bakanl1g1n talebi uzerine ilgili tapu mudurlugunce resen terkin edilerek,
onceki vasf1 ile degerlemede bulunularak veya malik ile yapilan anla~mamn ~artlan tapu kutugunde belirtilerek malikleri
ad1na paylan aranmda tescil edilir. Bu tas1nmazlann sicilinde bulunan ta~mmazm niteligi. ayni ve sahsi haklar ile temlik
hakk1n1 k1s1tlayan veya yasaklayan her tlirlu ~erh, hisseler uzerinde devam eder. Bu ~ekilde belirlenen uygulama alanmda
cins degi~ikligi, tevhit ve ifraz i~lemleri Bakanllk, TOKi veya [dare taraf1ndan resen yap11ir veya yapt1nl1r. Bu parsellerin
malikleri tarafmdan degerlendirilmesi esast1r. Bu ~er~evede, parsellerin tevhit edilmesine, munferit veya birle~tirilerek veya
imar adas1 ba21nda uygulama yap1lmasma, yeniden bina yapt1nlmasma, paylann sat1~1na, kat kar~1hg1 veya hasilat payla~1m1
ve diger usuller ile yeniden degerlendirilmesine sahip alduklan hisseleri aran1nda payda~lann en az u~te iki ~agunlugu ile
karar verilir. Bu karara kat1lmayanlann bag1ms1z bolumlerine ili~kin arsa paylan, Bakanhk~a rayi~ degeri tespit ettirilerek bu
degerden az almamak uzere anla~ma saglayan diger payda~lara a~ 1k art1rma usulu ile sat11ir. Bu suretle payda~lara sat1~
ger~ekle~tirilemedigi takdirde, bu paylar, Bakanhgm talebi uzerine, tespit edilen rayi~ bedeli de Bakanllk~a odenmek kayd1
ile tapuda Hazine adma resen tescil edilir ve yap1lan anla~ma ~er~evesinde degerlendirilmek uzere Bakanllga tahsis edilmi~
say1l1r veya Bakanllk~a uygun gorulenler TOKi'ye veya ldareye devredilir. Bu durumda, payda~lann karan ile yap1lan
anla~maya uyularak i~lem yapi11r.
(2) Ozerindeki bina y1k1 lm1 ~ alan arsanm maliklerine yapilan tebligat1 takip eden otuz gun i~inde en az u~te iki ~agunluk ile
an la ~ma saglanamamas1 halinde, ger~ek ki~ilerin veya ozel hukuk tlizel ki~ilerinin mulkiyetindeki ta~1nmazlar i~in Bakanllk,
TOKi veya idare tarafmdan acele kamula~t1rma yaluna da gidilebilir. Bu Kanun uyannca yapilacak alan kamula~t1rmalar,
4/1111983 tarihli ve 2942 sayi11 Kamula~t1rma Kanununun 3 uncu maddesinin ikinci f1kras1ndaki iskan prajelerinin
ger~ekle~tirilmesi ama~h kamula~t1rma say11ir ve ilk taksit odemesi, mezkOr f1kraya gore belirlenen tutarlann be~te biri
aranmda yap1l1r. Tapuda mulkiyet hanesi a~1k alan ta~mmazlar ile miras~1s1 belirli almayan, kayy1m tayin edilmi~. ihtilafi1
veya uzerinde s1mrh ayni hak tesis edilmi~ alan ta~mmazlann kamula~t1rma i~lemleri aym madde hukumlerine tabidir.
Bakanllk, TOKi veya idare; kamula~t1rma i~lemlerinin yurutlilmesi i~in miras~1l1k belgesi ~1kartmaya, kayy1m tayin ettirmeye
veya tapuda kay1tl1 son malike gore i~lem yapmaya yetkilidir.
(1) Bu f1kramn birinci ve ikinci cumleleri Anayasa Mahkemesi'nin 27/2/2014 tarihli veE.: 2012/87, K.: 2014/41 say11i Karan ile
iptal edilmi~ alup, Karann Resmi Gazete'de yay1mland1g1 26/7/2014 tarihinden ba~layarak u~ ay sanra yururluge girmesi
hukum alt1na almm1~t1r.

Tapuda kay1tli malikin olmu~ olmas1 halinde Bakanhk, TOKi veya idare, kamula~t1rma i~lemi i~in miras~1hk belgesi
~ 1 kartabilecegi gibi, gerekiyorsa tapu sicilinde idari muracaat veya dava yalu ile kay1t duzeltme de isteyebilir. Kamula~t1rma
i~in anla~ma saglanmas1 halinde, Bakanhk, TOKi veya idare ile ilgililer aras1nda ta~mmaz1n tescil veya terkinine i li~ kin ferag
ve muvafakati de ihtiva eden sozle~me ve uzla~ma tutanag1 tanzim edilir ve ilgili tapu mudurlugune gonderilerek
kamula~t1rmamn resen tapu siciline i~lenmesi saglamr.
(3) Anla~ma ile tahliye edilen, y1kt1nlan veya kamula~t1nlan yap1lann maliklerine ve malik almasalar bile bu yap1larda kiraCI
veya s1mrll ayni hak sahibi alarak en az bir y1ld1r ikamet ettigi veya bunlarda i~yeri bulundugu tespit edilen lere kanut, i~yeri,
arsa veya donu~um projeleri ozel hesabmdan kredi veya mulkiyet ya da s1n1rl1 ayni hak saglayan ve usul ve esaslan
Bakanllk~a belirlenen kanut sertifikas1 verilebilir. Bunlardan kanutunu ve i~yerini kendi imkanlan ile yapmak veya edinmek
isteyenlere de kredi verilebilir. 20/7/1966 tarihli ve 775 say11i Gecekandu Kanununa gore yaksul veya dar gelirli alarak kabul
edilenlere verilecek alan konut veya i~yerleri; Bakanhk, TOKi veya idare tarafmdan, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayil1 Umumi
Hayata Muessir Afetler Dalay1siyle Ahnacak Tedbirlerle Yapilacak Yard1mlara Dair Kanunda belirtilen usul ve esaslar uyannca
bar~land1rma suretiyle de verilebilir.
(4) Riskli alanlarda, rezerv yap1 alanlannda ve riskli yapilar1n bulundugu ta~mmazlar uzerinde yap1m1 ger~ek le~ti rilen
kanutlann bedelleri, gerekli goruldugunde, praje uygulamalannm yap1ld1g1 illerdeki mevcut ekanamik durum, tabii afetin
artaya ~1kard1g1 durumlar, konut rayi~ ve enkaz bedelleri ile uygulama alamndaki ki~i l erin mal varhg1 ve geliri goz onunde
bulundurularak Bakanlar Kurulu karan ile yap1m maliyetlerinin alt1nda tespit edilebilir ve sasyal donat1 ve altyap1
harcamalan uygulama maliyetine dahil edilmeyebilir.
(5) Bakanllk;
a) Riskli yapilara, rezerv yap1 alanlanna ve riskli yapilar1n bulundugu ta~1nmazlara ili~kin her tlir harita, plan, praje, arazi ve
arsa dOzenleme i~lemleri ile toplula~tlrma yapmaya,
b) Bu alanlarda bulunan ta~1nmazlan sat1n almaya, on al1m hakk1n1 kullanmaya, bag1ms1z boiOmler de dahil olmak uzere
ta~1nmazlan trampaya, ta~mmaz mulkiyetini veya imar haklanm ba~ka bir alana aktarmaya,
c) Aym alanlara ili~kin ta~mmaz mulkiyetini anla~ma saglanmak kayd1 ile menkul degere donu~tlirmeye,
~) Kamu ve ozel sektor i~birligine dayanan usuller uygulamaya, kat veya has1lat kar~1hg1 usulleri de dahil almak uzere in~aat
yapmaya veya yapt1rmaya, arsa paylanm belirlemeye,
d) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayil1 Kat Mulkiyeti Kanunundaki esaslara gore payla~t1rmaya, paylan ay1rmaya veya
birle~tirmeye, 22/11/2001 tarihli ve 4721 say1h Turk Medeni Kanunu uyannca s1mrh ayni hak tesis etmeye,
yetkilidir. (<;) bendinde belirtilen uygulamalar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayil1 Kamu [hale Kanununa tabi idareler ile i~ birligi
i<;inde veya ger<;ek ve ozel hukuk tlizel ki~ileri ile ozel hukuka tabi an la~ma la r <;er<;evesinde de yap1labilir.
(6) Bakanllk, ri skli alanlardaki ve rezerv yap1 alanlanndaki uygulamalarda faydalamlmak uzere; ozel kanunlar ile ongorulen
alanlara ili~kin olanlar da dahil, her tlir ve iil<;ekteki planlama i~lemlerine esas te~kil edecek standartlan belirlemeye ve gerek
giirulmesi halinde bu standartlan plan kararlan ile tayin etmeye veya iizel standartlar ihtiva eden planlar yapmaya,
anaylamaya ve kent tasanmlan hamlamaya yetkilidir.
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