
  KAMULAŞTIRMA SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

FN                Faaliyetler
Referans

Kayıt Sorumlular Zaman
Doküman

İlgili birimden, kamu yararı gereği kamulaştırma yapılması

Kamulaştırma personeli 1-15 dk.1
amacıyla talep yazısı gelir.

Gelen 

Başvurunun bilgisayarda  arşivde dosyası bulunur. Evrak

Kamulaştırma yapılacak sahaya gidilir.

Kamulaştırma personeliGerekli arazi çalışmaları ve ölçümleri yapılır. 1-2 gün
2

Üst yazı Kamulaştırma personeli
3-5 gün3 encümene yazı ile gönderilir

Encümen kamulaştırma işlemini onaylarsa bedel tespiti 

Üst yazı Kamulaştırma personeli

yapılır.
4 Onaylamazsa;gerekli düzeltmeler yapılarak onay için 15 gün

 tekrar Encümene gönderilir.

Kamulaştırma yapılacak arazinin ayırması veya

Üst yazı
Kamulaştırma personeli

5  kamuya terk edilmesi işlemi yapılması 10-15 gün

Bedel

Kamulaştırma personeli6  tespiti 3-5 gün

Kamulaştırma sahasında arazisi

Kamulaştırma personeli
olan malikler ile bedel üzerinde Bedel

5-7 gün7 uzlaşma amacıyla görüşmeler  tespiti
yapılır.

8 Kamulaştırma personeli 3-5 gün

Belediye adına tescilin,Tapu sicil 

Üst yazı
Kamulaştırma personeli

9 Müdürlüğünden sağlanması

Kamulaştırma personeli
10 Üst yazı 3-5 gün

Malikler ile bedel üzerinde uzlaşma sağlanmadıysa, Kamulaştırma personeli
11 hazırlanan dosyalar 2942 sayılı Kanunun 10.madde Üst yazı

6ay-1 yıl
gereği Bedel Tespit ve Tescil Davası  için 1. Hukuk Müşavirliği

Belediyemiz 1. Hukuk Müşavirliğine  gönderilir.

2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu 

2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu 

Keşif  
tutanağı

Yapılacak kamulaştırma işlemi onayı için ekleri ile 
beraber 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu 

2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu 

2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu 

2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu 

 Kıymet Takdir Komisyonu tarafından kamulaştırma 
bedelleri  tespit edilir.

2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu 

Maliklerle Uzlaşma Komisyonunca karar verilen günde 
Malikler ile görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlanması 
durumunda  en geç 45 gün içinde parası hazır hale 
getirilir

2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu 

Bedelin 
ödenmesi

2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu 

Tescili sağlanan taşınmaza ilişkin bedelin ödenmesi için 
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenmesi için 
Ödeme Emir Belgesi düzenleyerek gönderilmesini 
sağlanması.

2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu 

2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu 

   İlgili birimden yazı(talep) 
gelmesi

Arazi istikşafı

Encümene gönderilir

Bedel tespiti

Bedel üzerinden uzlaşmaya davet

Encümen   
 Ödeme      
    için         
                   
   
   Onay       
          
   Karar

Tescil

Bedelin ödenmesi

UZLAŞMA 
KOMİSYONU

Dosyada eksiklik görülmesi
halinde dosya birimine iade

edilir.Eksiklikliklerin giderilmesi 
halinde tekrar Encümene sunulur.

ENCÜMEN 
ONAY

Uzlaşmama veya İmzadan imtina 
etme veya davete icabet etmeme.Uzlaşma

Dava ve Tescil                         
       10. madde                         

 (1. Hukuk Müşavirliği)



 

Kamulaştırma 
kararının alınması

                          
                             KAMULAŞTIRMA
                       TAPULU TAŞINMAZLAR

Kamulaştırma Şerhi
(2942 s.K. Madde 7)

-Parsel listesi gönderilir
-Beyanlara şerh edilir
-Bu şerh,kısıtlayıcı değil 
bilgilendiricidir.6 ay içinde 10. 
maddeye göre tescil davası 
açıldığına dair mahkeme 
yazısı getirilmediği takdirde 
resen silinir.

Uzlaşma Komisyonu 
kurulması
(en az 3 kişiden oluşur)

Kamulaştırma planının ve 
dosyanın hazırlanması

Kıymet takdir komisyonu /
komisyonlarının kurulması 
(En az 3 kişiden oluşur)

Emsal değerler konusunda
araştırma,bilgi ve belgelerin toplanması(2942/7,11.md)
-İlgili uzman kişi,Kurum/
kuruluşlardan emsal değerler konusunda raporlar alınır.
-Ticaret ve sanayi odası,mahalli emlak alım-satım işi yapanlardan,ilgili tapu,maliye kuruluşu,belediye 
ve kamulaştırma yapanyatırımcı kurum ve kuruluşlardan bilgi toplanır.

Bedel Tahmini
2942/11 esaslarına göre
taşınmazların bedel tahmin tutanağının tanzimi ve imzalanması

Malik veya kanuni temsilcileriyle görüşme talebi (Davet Mektubu)
Davet Mektubunda;
Satın alma/Trampa için uzlaşma isteği belirtilir.Bu istek resmi (iadeli) taahhütlü mektupla yapılır.Görüşme yeri zamanı belirtilir.Davet 
mektubunda tahmin edilen bedel belirtilmez,gizli tutulur.
*Yargı kararları iadeli taahhütlü olması yönündedir.

Davetiyenin Tebliğ Edildiği 
Tarihinden itibaren 15 gün
içinde görüşme isteği

-Uzlaşma Komisyonunca 
kararlaştırılan günde pazarlık 
görüşmeleri yapılır.
-Üzerinde uzlaşma sağlanan 
bedel,tayin edilen tahmini bedeli 
geçmez.Anlaşma (uzlaşma) var

Kabul edilmiyor/davete
icabet etmiyor.Anlaşmazlık(Uzlaşmama) Tutanağı düzenlenir

Anlaşma (Pazarlık)Tutanağı Düzenlenir
-Tutanakta;Taşınmazın fiili ve hukuki vasıfları,uzlaşılan bedel belirtilir.
-Tutanağı uzlaşma komisyonu üyeleri ve malik veya kanuni temsilcileri
imzalar

Tutanak tanzim tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde parası hazır hale 
getirilir

İdarece,Asliye Hukuk Mahkemesinde,"Değer Tespiti ve Tescil"Davasının 
Açılması (2942/10.Md.)  1. Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülür.

-

TESCİL

  BEDELİN ÖDENMESİ

        DAVA ve TESCİL(10.MADDE)

1.Bilirkişi Raporu

2.Bilirkişi Raporu

Tapu İşlemleri Ödeme

Onay

Mahkeme Bilirkişi Raporu

Bedel Artma

Ödeme

Bedel Azaltma

İcra Takibi

UZLAŞMA 
KOMİSYONU

KARAR

YARGITAY 
(TEMYİZ)

YARGITAY 
KARAR
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