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V. Kamu hukuku kısıtlamaları 
1. Genel olarak 
Madde 754-Taşınmaz mülkiyeti hakkının kamu yararı için kısıtlanması, özellikle yapı, 

yangın, doğal afetler ve sağlıkla ilgili kolluk hizmetlerine; orman ve yollara, deniz ve göl 
kıyılarındaki ana  ve  tali  yollara sınır işaretleri ve nirengi noktaları konulmasına; toprağın  
iyileştirilmesine veya bölünmesine, tarım topraklarının veya yapıya özgü arsaların 
birleştirilmesine; eski eserler, doğal güzellikler, manzaralar,  seyirlik noktaları ve ender doğa 
anıtları ile içmeler, ılıcalar, maden ve kaynak sularının korunmasına ilişkin mülkiyet 
kısıtlamaları, özel kanun hükümlerine tâbidir.  
 

III. Bulunmuş eşya 

1. Arama ve ilân 

Madde 769- Kaybedilmiş bir şeyi bulan kimse, malın sahibine, sahibini bilmiyorsa 

kolluk kuvvetlerine, köylerde muhtara bildirmek veya araştırma yapmak ve gerektiğinde ilân 

etmek zorundadır. 

Bulunan şey önemli ölçüde değerli ise, her hâlde kolluk kuvvetlerine veya muhtara 

bildirmek gerekir. 

Oturulan bir evde veya işyerinde ya da kamu hizmeti görülen yerde bir şey bulan kimse, 

bunu o yer sahibine veya kiracıya ya da kamu hizmeti görülen yerde denetim ve gözetim ile 

görevli olanlara teslim etmek zorundadır. 

 

2. Koruma ve satma 

Madde 770- Bulunan şeyin özenle korunması gerekir. 

Korunması aşırı gideri gerektirir veya çabuk bozulabilir bir nitelik taşır ya da kolluk 

kuvvetleri veya kamu kurumu tarafından bir yıldan fazla saklanmış olursa, bulunan şey 

satılabilir. Satış, gerektiğinde önceden ilân edilerek açık artırma yoluyla yapılır. 

Satış bedeli, bulunan şeyin yerine geçer. 

 

3. Mülkiyetin kazanılması, geri verme 

Madde 771- Bulunan şeyin maliki, ilân veya kolluk kuvvetlerine ya da muhtara 

bildirme tarihinden başlayarak beş yıl içinde ortaya çıkmazsa; bulan kimse, yükümlülüklerini 

yerine getirmiş olmak koşuluyla o şeyin mülkiyetini kazanır. 

Bulunan şey malikine geri verilirse, bulan kimse yaptığı giderlerin ödenmesini ve uygun 

bir ödül verilmesini isteyebilir. 

Kaybedilmiş şey oturulan bir evde veya işyerinde ya da kamu hizmeti görülen yerde 

bulunmuşsa; o yerin sahibi, kiracı veya kurum, o şeyi bulan sayılır. Ancak bunlar ödül 

isteyemezler. 

 


