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GİRİŞ 

 
 

 Kamu yönetimlerinin, sağlıklı kentleşmeyi gerçekleştirebilmek, hizmetle 

yükümlü oldukları bireylere konut, eğitim, sağlık, kültür ve spor gibi kamusal 

hizmetleri sunmak gibi asli nitelikli işlevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç 

duydukları öğelerin başında ‘’toprak’’ gelmektedir. Belirli bir alan üzerinde 

yerleşmeyi zorunlu kılan bu yükümlülükler, kaçınılmaz bir biçimde toprak ihtiyacına 

konu olacaklardır. 

    Kentleşme sürecinin büyük bir ivme kazandığı günümüzde, özellikle Türkiye 

gibi gelişmekte olan ülkelerde, yukarıda dile getirilen kamusal hizmetlerin 

gerçekleştirilmesinin aciliyeti ve önemi artmakta, bununla beraber, yönetimlerin kent 

sathında ihtiyaç duyduğu sınırlı miktardaki toprak varlığı da giderek azalmaktadır. 

Kentsel toprakların kamuya kazandırılması hususunda meydana gelen olumsuzluklar 

üzerinde, bu alanların, ihtiyacın çok gerisinde kalacak şekilde kıt olmasının yanı sıra, 

özel sektörün ve tek tek bireylerin, sürekli olarak artan bir biçimde, ihtiyaca yönelik 

olarak ya da spekülatif amaçlı kent toprağı istemleri de etkili olmaktadır. 

 Bu olumsuzlukların aşılabilmesi için, kamu yönetimlerinin elindeki en önemli 

araçlardan biri de kuşkusuz kamulaştırmadır. Temel olarak, devlet ve kamu tüzel 

kişilerinin; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek 

şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, ilgili 

kanunda gösterilen yöntemlerle kamu mülkiyeti altına alma hareketi demek olan 

kamulaştırma, kentsel toprağın, kamu yararının gerektirdiği hallerde ve bedelinin 

istisnalar dışında peşin ödenmesi karşılığında kamu gücü kullanılarak elde 

edilmesiyle, kıt kentsel toprakların üzerinde kamu hizmetlerinin gerektiği şekilde 
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kurulmasının yolunu açan önemli bir kentsel toprak politikası aracı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 Çalışma, kamulaştırma işleminin, bir kentsel toprak politikası uygulama aracı 

olarak Türkiye’deki yeri ve önemini inceleme amacındadır. Bu bakımdan, geniş 

kapsamlı bir hukuksal temele sahip olan kamulaştırma kavramının bu yönü, mümkün 

olduğunca kısıtlı bir biçimde ele alınmaya çalışılmış, ağırlık, kamulaştırma işleminin 

Türkiye’deki kent yönetimi ve toplumsal hayat üzerindeki etkisine verilmeye 

çalışılmıştır. 

 Bu bağlamda, birinci bölümde kamulaştırma işleminin etkisinin inceleneceği 

alan olan ‘’kentsel toprak’’ kavramı incelenmiştir. Bölümün başlangıcında, kentsel 

toprak kavramının ortaya çıkmasının temel nedenleri olan ‘’kent’’ ve ‘’kentleşme’’ 

kavramlarına kısaca değinilmiş, ardından kentsel toprak kavramının tanımına, 

unsurlarına ve çeşitli özelliklerine yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca kentsel toprak 

politikaları da incelenmiş, bu politikaların araçları, Türkiye’deki yapı ve örnekleri de 

incelenmek suretiyle sunulmuştur. 

 İkinci bölüm, kamulaştırma kavramının içeriği ile ilgilidir. Kökeni ilk çağlara 

dek uzanan kamulaştırma işleminin doğuşu, mülkiyet kavramı ile ilişkileri, 

kamulaştırmanın niteliğini açıklayan teoriler ve kavramın ülkemizdeki yasal 

temelleri ve unsurları bu bölüm kapsamında incelenmiştir. 

 Çalışmamızın son bölümü olan üçüncü bölüm, ülkemiz kentsel toprakları 

açısından kamulaştırma işleminin içeriğiyle ilgilidir. Bu kapsamda, daha yoğun bir 

biçimde, ülkemizde kamulaştırma işlemi ile ilgili olarak, yönetimlerin ve toplumun 

karşı karşıya kaldığı sorunlar ayrıntılı bir biçimde incelenmeye çalışılmıştır.  
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Türkiye’de gerçekleştirilen kamulaştırma uygulamaları, yönetimler ve 

taşınmaz malları kamulaştırılanlar arasında büyük ölçüde fikir ayrılıkları, hukuki 

uyuşmazlıklar ve hatta büyük çaplı düşmanlıklar yaratabilmektedir. Devlet – toplum 

ilişkisini zedeleyen bir durum olarak nitelendirebileceğimiz bu gerçeğin kökenine 

inme amacında olan çalışmamız, kamulaştırma sürecindeki sorunları; ‘’bedel tespiti 

ile ilgili sorunlar’’, ‘’mali kaynakların yoksunluğundan kaynaklanan sorunlar’’, 

‘’adli ve idari yargı mekanizmalarının işleyişindeki sorunlar’’, ‘’kamulaştırmanın 

uygulanmasını sağlayacak olan yetişmiş personel ve teknik kapasitenin 

yoksunluğundan kaynaklanan sorunlar’’ ve nihayet ‘’kamulaştırma işlemi sonucunda 

toplum üyeleri nezdinde ortaya çıkabilecek psikolojik ve sosyolojik sorunlar’’ 

şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutarak incelemeye çalışmıştır. 
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I. BÖLÜM: 
KENTLEŞME VE KENTSEL TOPRAK 

 
  

Adına kentsel topraklar dediğimiz alanların gereğince irdelenmesi ve bu 

alanlar üzerindeki politika ve mülkiyet ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde 

sunulabilmesi, öncelikle ‘’kent’’ ve ‘’kentleşme’’ kavramlarının incelenmesini 

zorunlu kılmaktadır. Ortaya çıkışı ve karakteristik özellikleri ile çağdaş anlamda 

kentin ve de sıradan yerleşim alanlarını birer modern yaşam alanı haline getiren 

dinamik sürecin, kısacası kentleşmenin alaşılabilmesi, ‘’kentsel toprak’’ kavramının 

da anlaşılmasını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Bu nedenle, çalışmamızın ilk 

bölümünün ilk kısmı kent ve kentleşme kavramları ile ilgilidir. 

Toplumbilimsel açıdan, çağdaş anlamda kenti tanımlama girişimlerinde 

kentten, genellikle nüfus birikiminin, uzmanlaşmanın, işbölümünün, sanayileşmenin, 

ikincil ilişkilerin yoğun biçimde yaşandığı bir yer olarak söz edilir.1  

Kentbilim Terimleri Sözlüğü’nde, kentten, ‘’sürekli toplumsal gelişme içinde 

bulunan ve toplumun yerleşme, barınma, gidişgeliş, çalışma, dinlenme ve eğlenme 

gibi gerksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşılarda bulunduğu, 

köylere nazaran nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden 

oluşan yerleşme birimi olarak bahsedilmektedir.2 

 Bir başka tanıma göre kentler, tarımsal olmayan üretimin yapıldığı ve daha 

önemlisi hem tarımsal hem de tarım dışı üretimin dağıtımının kontrol 

                                                
1 Bülent Duru ve Ayten Alkan; 20. Yüzyıl Kenti, Ankara, İmge Kitabevi, 2002. s. 7. 
2 Ruşen Keleş; Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara, İmge Yayınları, 1998, s. 75. 
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fonksiyonlarının toplandığı, belirli teknolojik gelişme seviyelerine göre büyüklük, 

heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış kentleşme birimleridir.3 

 Kent adı verilen yerleşim alanının, bu vasfı kazanmasındaki dinamik unsur 

olan kentleşme de, konumuz açısından, incelenmesi gerekli bir diğer kavramdır. 

Tanımlanma açısından kentleşme kavramının da en az kent kavramının sahip olduğu 

çeşitliliği barındırdığını da burada söylemek gerekir. 

 Geride bıraktığımız yüzyılın ve yaşamakta olduğumuz zamanın en büyük 

toplumsal olaylarından birisi, hiç kuşku yok ki kentleşmedir. Kentleşme öyle bir 

nüfus hareketidir ki, hem kentlerde yaşayan nüfus oranının hem de kent sayısının 

artmasını sağlar. Bu artışın kaynağı, doğumlarla ölümler arasındaki farktan çok, 

köylerden kentlere olan nüfus akımlarıdır. Ancak bu niteliğine bakarak, kentleşmeyi 

salt bir demografik hareket saymak yanıltıcı olur.4 

 Kentleşme olgusu, bir toplumun ekonomik ve toplumsal yapısındaki 

değişmelerden doğar. Kentleşmenin ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutlarını da 

hesaba katan geniş anlamda bir tanım belki şudur: Sanayileşmeye ve ekonomik 

gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi 

sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütleşme, işbölümü ve 

uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol 

açan bir nüfus birikimi süreci.5 

  

  

 

                                                
3 Mübeccel Kıray; Kentleşme Yazıları, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2003, s. 28. 
4 Kentleşme ve Kamu Yararı; Ekonomi ve Hukuk Kongresi, Ankara, Türkiye Barolar Birliği, 1975, 
s. 88. 
5 Ruşen Keleş; Kentleşme Politikası, Ankara, İmge Kitabevi, 2004, s. 22. 
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I.1. KENTSEL TOPRAK 

 
 Kentleşme olgusunun, toplumlar üzerinde ortaya çıkardığı en önemli sorun, 

artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde barınma, sağlık, eğitim, ulaşım, spor, 

sanayi, ticaret ve yönetim olmak üzere tüm sosyal ve ekonomik etkinlik 

olanaklarının artması gerekliliğidir. Kamu yararının tesisi için kurulmuş bulunan 

kamu yönetimleri, sözkonusu bu ihtiyaçların giderilmesi ve ihtiyaç nispetinde 

yaygınlaştırılması ile yükümlü bulunmaktadırlar. 

 Kamu yönetimlerinin, sağlıklı kentleşmeyi gerçekleştirmek ve yukarıda 

sayılan kentsel işlevleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyacakları ilk ve en önemli 

öğe toprak olacaktır. Her kentsel işlev, gelecekteki gelişme yönüne ve büyüklüğüne 

göre belli miktarda kentsel toprağa gereksinme duyurur.6 

 Kentsel işlevlerin gereği gibi yerine getirilebilmesindeki aciliyet, 

yönetimlerin toprağa olan gereksinimlerinin şiddetini artırmaktadır. Toprağa karşı 

gösterilen bu yoğun talep, kaçınılmaz bir şekilde, toprağın değerini de sürekli olarak 

artırır.  

  

 I.1.1. KENTSEL TOPRAK NEDİR? 

Adının anılması, kentleşme kavramı ile eş zamanlı olarak gerçekleşen 

‘’kentsel toprak’’ (arsa) kavramını Kentbilim Terimleri Sözlüğü, ‘’kent ve 

kasabalarda, yapı yapmaya ayrılmış ve kent yönetiminin sunduğu kolaylık ve 

donanımlardan yararlanılabilecek yerey’’ olarak tanımlamaktadır.7 Bu tanımdan 

çıkarılabilecek en önemli sonuç, kentsel toprakların, kent yönetimlerince 

                                                
6 Ruşen Keleş; 2004. 
7 Ruşen Keleş; 1998. 
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geliştirilecek işlevlere kaynaklık etmek üzere çeşitli amaçlara yönelik tesislerin 

yapımı için tahsis edilmek üzere belirlenmiş alanlar olduklarıdır. 

 Kentsel niteliğe sahip bulunmayan kırsal alanlarla, günümüz kentlerinin 

işlevlerinin yerine getirilmesine kaynaklık eden kentsel alanların sınıflandırılması, bu 

konuda yapılan bilimsel çalışmaların da etkisiyle çeşitlilik arz etmeye başlamıştır. Bu 

çeşitlemenin yarattığı yeni sınıflandırmada, genel olarak topraklar, ‘’tarımsal (kırsal) 

toprak’’, ‘’kentsel toprak’’ ve ‘’kentsel arsa’’ olarak üçe ayrılmaktadır.  

Literatürde bazı yazarlar, kentsel toprak ile kentsel arsa arasında bir ayrım 

gözeterek, kentsel toprak kavramını, henüz imar hakları ve kullanım türü 

belirlenmemiş, kentsel gelişme alanında yer alan ve kentsel arsaya dönüşme 

potansiyeline sahip alanlar8 olarak tanımlamışlardır. Bu yeni ayrıma göre kentsel arsa 

ya da arsa, şekil ve büyüklük bakımından öngörülen imar amacı için bölünmüş (ifraz 

edilmiş), gerekli yol ağı yapılıp su ve elektrik ihtiyacı giderilmiş ve kanalizasyon 

bağlantısı hazırlanmanmış imar parseli9 olarak da tanımlanmıştır. 

Bazı yazarlar ise, kentsel toprak ile kentsel arsa arasında bir ayrım yapmaktan 

kaçınmışlar, bu iki kavramı eş anlamlı olarak kabul etmişlerdir. Gerek bu görüşteki 

isabet ve gerek de bu çalışmada asıl olarak incelenilen konunun kamulaştırma 

uygulamaları olması ve kamulaştırma işleminin, niteliği gereği kentin mevcut 

alanlarıyla (sınırlarıyla) bağlı olmayarak, kentsel gelişme alanlarının geleceğini de 

etkileyen ileriye dönük bir tasarruf olması nedenlerinden ötürü, bu tez de bu 

kavramları eş anlamlı olarak kabul ederek ‘’kentsel toprak’’ kavramını kullanacaktır. 

                                                
8Bayram Uzun; Çevre Yolu-Mülkiyet İlişkilerinin İmar Hakları Açısından İncelenmesi ve Arazi 
Düzenlemesi Yaklaşımıyla Bir Model Önerisi, Trabzon, Doktora Tezi, 2000, s. 45. 
9Nazmi Yıldız; Kamulaştırma Tekniği, İstanbul, Yıldız Üniversitesi Yayınları, Matbaa Teknisyenleri 
Derneği, 1987, s. 6. 



 8 

Kentsel toprak, herhangi bir toprak parçası değildir. Toprak oluşunun 

ötesinde üç özelliğe sahiptir. Kent içerisinde bir yere sahiptir, alt yapı ile 

donatılmıştır ve imar planı ile hakkında bir karar getirilerek üstünde ne tür 

kullanışların yer alacağı belirlenmiştir. Herhangi bir toprak parçasının kentsel toprak 

niteliğini kazanması için bu niteliklerle donatılması gerekir. Bu nedenle kentsel arsa 

üretiminden sözedilememektedir. Burada üretimden sözedilmesi, toprağın dönüşüme 

uğradığına dikkat etmek içindir.10 

 

I.1.2. KENTSEL TOPRAK OLUŞUMUNDA ETKEN FAKTÖRLER 

Bir tarımsal toprağın kentsel arsa haline gelebilmesi için ilk koşut, kentsel 

alan içine girmesidir. Bu ise, kentin o alana doğru yayılmasıyla gerçekleşir. Bu 

yayılmayı gerçekleştiren, o ülkedeki nüfusun artışı ve kentleşmedir. Bu sürecin 

yaratılmasında toprak sahibinin hiçbir katkısı yoktur, çünkü süreç toplumun tümü 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Ama kentsel arsa haline gelebilmesi için bu alana tüm 

kentsel altyapının sağlanması ve planlama yapılıp imar kararlarının verilmesi gerekir. 

Bunları ise kamu yapacaktır. İşte bu çözümleme açıkça göstermektedir ki tarımsal 

toprak, toplum tarafından kentsel arsaya dönüştürülmüştür.11 

Kentsel toprağın, imar planlarıyla belirli imar haklarına kavuşması, kent için 

geliştirilmiş bir altyapı sistemiyle donatılabilmesi, belirli bir yapılaşma şartı ile 

yükümlendirilmiş olması gibi genel geçer nitelikli birtakım özelliklere sahip 

olmasının yanında, bunlardan daha önemli olmak üzere, sahibi bakımından 

barındırdığı bazı özelliklerinden bahsetmek mümkündür. Bu özellikleri şöyle 

sıralayabiliriz: 

                                                
10 İlhan Tekeli; Kent Planlaması Konuşmaları, Ankara, TMMOB Mimarlar Odası, 1991, s. 117. 
11 İlhan Tekeli; a.g.e. 
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 -Kentsel toprak, üzerinde değişik kentsel işlevlerin görülmesi için yer 

sağlar. Sahibi bu faaliyeti kendisi gerçekleştirebileceği gibi başkasına kiralayarak 

karşılığında  bir rant alır. 

 -Kentsel toprak, eğer sahibi tarafından konut yapılarak doğrudan 

kullanılıyorsa onu belli bir toplumsal katman içine sokarak belli bir toplumsal statü 

sahibi yapar. 

 -Sahibinin, toplumun yarattığı değere, hiçbir katkıda bulunmaksızın el 

koymasını sağlayan bir araç olur.12 

Toprak faktörünün en önemli özelliği, miktarının kıt, çoğaltılmasının ve 

başka yere taşınmasının olanaksız olmasıdır.13 Bu niteliğiyle beraber, üzerinde özel 

mülkiyetin söz konusu olması, toprağın tekelci bir nitelik kazanmasına neden 

olmaktadır. 

Toprak faktörünün, miktarının artırılamaz olduğu gerçeğine karşın, literatürde 

‘’kentsel toprak üretimi’’ kavramının bulunduğunu görmekteyiz. Şu halde miktarı 

artırılamayacak bir üretim faktörünün üretimi nasıl sözkonusu olacaktır? 

Burada kastedilen, tarımsal arazinin kentsel araziye dönüşümünü sağlamaktır. 

Bu dönüşüm, toprağa altyapı faaliyetlerinin uygulanması, onun bir planlama 

durumuna getirilmesiyle olur. Bu yolla toprağın değeri artırılmış olacaktır. 

Gelecekteki kent büyümeleri için mutlak anlamda bir toprak darlığı yoktur.14 

Kent arazisi kuşkusuz sınırlı değildir. Fakat ham araziyi kentsel arazi haline 

getirmenin yüksek bir maliyeti bulunmaktadır. Bu maliyetin bir kısmı, kentsel altyapı 

yatırımlarından, daha önemli bir kısmı da kentsel yerleşme kararlarının geriye 

dönülmez kararlar olmasından doğmaktadır. Hatalı yerleşme kararlarının 

                                                
12 İlhan Tekeli; 1991. 
13 Zeynel Dinler; İktisada Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, 2002, s. 265. 
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düzeltilmesi çok zor ve pahalıdır.15 Bu nedenle arsa sahibi, toplumun yarattığı 

değerleri bir ‘’yaratıcı eylem’’ sonunda değil, o toprağa yalnızca sahip olmasından 

ötürü almaktadır.16 

Kentsel toprağın yukarıda değinilen, miktarının kıt ve dönüşümünün maliyetli 

oluşu ve de yerleşme kararlarındaki geriye dönülmezlik, kaçınılmaz bir biçimde 

değer artışına neden olmakta, kentsel alanların fiyatları normalin çok üstüne 

çıkmaktadır. Toprağın, alelade bir arazi özelliğinden sıyrılıp kentsel toprak niteliğine 

bürünmesi sonucunda yükselen bedellerin yarattığı sorun, bu toprakları kamu yararı 

amacıyla kullanacak olan kamu yönetimlerinin yüzleşmek durumunda olduğu en 

önemli sorunlardan biri olmaktadır. Kent toprakları üzerinde özel iyeliğin geçerli ve 

egemen olduğu ülkelerde planlama ve yönetim örgütleri, planlama gereklerine yanıt 

verecek toprakları elde etmek için türlü çarelere başvurmak zorunda kalırlar.17 

 

I.1.2.1. RANT FAKTÖRÜ 

Kentsel topraktaki bedel sorunu kaçınılmaz olarak, bu topraklardan edinilecek 

rant sorununu da beraberinde getirmektedir. 

‘’Rant’’, esas itibariyle, toprak faktörünün doğadaki ilk şekliyle, başka bir 

deyişle orjinal durumuyla kullanılmaması karşılığı ödenen bedeldir.18 Kişinin, 

iyeliğinde bulundurduğu topraktan edindiği maddi karşılık demek olan rant, dünya 

sathında yaşanan nüfus artışı süreci ile beraber belli bir sınıflandırmaya tabi 

                                                                                                                                     
14 Fehmi Yavuz; Kentsel Topraklar, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1980, s. 148. 
15 Cevat Geray; Kent Toprakları Sorunu, İstanbul, Gün Matbaası, 1973, s. 15-16. 
16 Remzi Sönmez: Kentsel Topraktaki Mülkiyet İlişkilerinin Doğurduğu Sorunlar ve Yasal 
Denetim Mekanizmalarının İşlerliği, Mimarlık Dergisi, Ankara, 1976, s. 125. 
17Ruşen Keleş; 2004. 
18Zeynel Dinler; 2002. 
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tutulmaya başlamıştır. Bu bağlamda rant kavramı, bünyesinde temel olarak 

‘’differansiyel rant’’ ve ‘’mutlak rant’’ kavramlarının barındırır. 

Ricardo Rantı da denilen differansiyel rant, toprakların, homojen nitelikli 

olmaları nedeniyle verimliliklerinin aynı olmaması ve de tüketim merkezlerine eşit 

mesafede olmamaları nedenlerinden kaynaklanan; verimlilik ve uzaklık bakımından 

avantajlı toprakların sahiplerinin diğer toprak sahiplerine göre elde ettikleri 

fazlalıkları ifade eden rant türüdür. 

David Ricardo’ya göre, belli bir toprak parçası üzerinde üretilen malların 

piyasada sağladığı artık değer (plus value) rantın başlıca kaynağıdır. Buna göre, 

ürünlerin piyasa fiyatı ne kadar yüksek olursa, toprak sahibinin rantı da o ölçüde 

artacaktır.19 

Toprağın çoğaltılamayan ve taşınamayan bir mal olması, onu elinde 

bulunduranlara tekel niteliğinde bir ayrıcalık ve üstünlük sağlamakta, bu da sahibine 

mutlak anlamda bir rant kazandırmaktadır ki bu tür ranta ‘’mutlak rant’’ adı verilir.20 

Toprağın özel mülkiyette bulunmasının dolaysız bir sonucu olan mutlak rant, 

kentsel arazilerin, gereksinmeler için yetersiz olmaya başladığı andan itibaren 

mülkiyeti elinde bulunduranların ayrıca kıt olan toprağa sadece sahip oldukları için 

bir rant elde etmeleri sonucunda ortaya çıkmaktadır.21 Bu ayrıcalığa sahip olan arsa 

sahipleri, bu haklarını diledikleri biçimde kullanmaları durumunda, bu durumdan 

toplum zarar görebilmektedir.22 

 

 

                                                
19 Ruşen Keleş; 2004. 
20 Ruşen Keleş; 2004. 
21 Zeynel Dinler; 2002. 
22 Ruşen Keleş; 2004. 
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I.1.2.2. SPEKÜLASYON FAKTÖRÜ 

Kentsel planlamanın kamu yararı amacına yönelmesinin ve de kamu 

yönetimlerinin hizmetle yükümlü oldukları bireylere gerekli kentsel işlevleri 

götürmelerinin önündeki en büyük engellerden biri olan rantlar, bir başka önemli 

sorun olan ‘’spekülasyon’’ kavramını da beraberinde getirmektedirler. Kısaca, 

kentsel topraktaki mülkiyet kurumunun varlığı sonucunda, kişilerin, arsa fiyatlarının 

daha da yükseleceği beklentisiyle ellerindeki arsaları topluma kazandırmaktan 

kaçınıp boş bekletmeleri demek olan spekülasyon, yalnızca kentsel nitelikli 

sorunların değil, toplumu derinden etkileyen önemli sosyo – ekonomik sorunların 

başgöstermesinde de etken olabilmektedir. 

Arsa spekülasyonunun doğabilmesi, arsanın kımıldamaz bir kaynak 

olmasından ve bu kımıldamaz kaynak üzerinde özel mülkiyete izin verilmesinden 

doğmaktadır. Kent arazisi sahibi, hiçbir gayret göstermeden, hiçbir rizikoya 

girmeden, toplum refahına hiçbir katkıda bulunmadan, sıf tabiat vergisi bir kaynak 

üzerinde, kıt kaynağın kıtlığı nedeniyle kurduğu tekele dayanarak, toplumun 

tümünde meydana gelen her türlü olumlu gelişimden olumsuz bir rant 

sağlamaktadır.23 Spekülasyonun, kent toprağının sınırlılık derecesi ve kamu 

hizmetlerinin görülmesindeki aciliyetin artması sonucunda etkisini artıracağı 

kuşkusuzdur. 

 Esasen kentsel toprağa iki amaç için gerek duyulur: İnsan ihtiyaçlarını 

karşılamak için  ve bu insanlara çalışma olanağı sağlayan kuruluşlar (fabrikalar vs.) 

için. Ancak talep çok fazla ve sürekli, kentsel toprak miktarı da sınırlı olunca, bu iki 

amacın dışında bir üçüncü amaç için de kentsel toprak talep edilecektir. Bu üçüncü 

                                                
23 Cevat Geray; 1973. 
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amaç ise, kentsel toprağı ticari bir meta olarak kullanıp bundan gelir elde etmek yani 

spekülasyon yapmaktır. Böyle bir amacın gerçekleştirilebilmesi ise kentsel toprakta 

özel mülkiyet hakkının varlığını gerektirir. Kentsel toprakta özel mülkiyet hakkı 

oldukça, birinci amaç ve ikinci amaç için ihtiyaç duyulan topraklar, daha doğrusu 

tüm kentsel topraklar, kaçınılmaz bir biçimde şu veya bu derecede üçüncü amaç için 

kullanılabilir durumda olacaktır.24 

 Spekülasyon kimi çevrelerce, kapitalist ekonomik sistemde herşey gibi 

‘’kent’’in de bir kar elde etme aracı olduğu25 ve de artan arsa değerlerinden doğan 

gelir artışı yurt içinde bölüşüldüğünden ortada bir kayıp olmadığı26 gibi gerekçelere 

dayanılarak olumsuz bir durum olarak görülmemektedir. Bu düşüncelerin varlığına 

rağmen, spekülasyonu, kentlerin ve toplumların sağlıklı gelişimlerinin sağlanmasının 

önünde bir engel olarak görmemek mümkün görünmemektedir. 

 Bir defa, spekülasyon, kentlerin düzenli gelişmesini önlemektedir.Kentin 

gelişme yönlerini, önceden hazırlanmış olan kent planı değil, arsa spekülatörlerinin 

istekleri belirler. Bu çoğu zaman, kentin ideal gelişme yönü, bilimsel ve nesnel 

verilerin gösterdiği doğrultu değildir.27 

 Diğer yandan, spekülatif amaçlarla kent toprağına yatırılan para sonucunda 

üretim faaliyetleri yavaşlamakta, toprak savurganca kullanılmakta, ülke kalkınması 

gecikmektedir.28 

 Son olarak spekülasyon, gelir dağılımını, dar gelirli ve yoksul sınıflar 

aleyhine bozucu etkilerde bulunmaktadır.29 

                                                
24 Kemal Kartal; Kent Toprağında Özel Mülkiyet Hakkının Doğurduğu Sorunlar, Ankara,  Amme 
İdaresi Dergisi, C.10. S.2. 1977, s. 17. 
25 Kemal Kartal; a.g.e. 
26 Ruşen Keleş; 2004. 
27 Ruşen Keleş; a.g.e. 
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 Kent toprağının kamusal amaçlara uygun bir biçimde kullanılmasının 

önündeki, başlıca örneklerini rant ve spekülasyon olarak belirlediğimiz engellerin 

kaynağında, şüphesiz ki, kentsel topraktaki özel mülkiyetin varlığı bulunmaktadır. 

Kentsel anlamda çarpıklığı doğuran, kentlerin sağlıklı büyümesine engel olan, gelir 

dağılımında eşitsizlik yaratan, ülkenin ekonomik kaynaklarının israfına neden olan; 

kısacası toplumun tüm sosyo – ekonomik değerlerini alt üst eden kent toprağındaki 

özel mülkiyet, kamu yönetimleri tarafından çok ciddi bir biçimde ele alınmaya 

gereksinim duymaktadır. Bu gereksinim, kamu yararını etkin bir biçimde sağlamayı 

hedefleyen  yönetimlerce, çağdaş ve akılcı bir bir kent toprakları politikası 

oluşturulmasını zorunlu kılar. 

 Kentsel toprak rantının, esas sahibi olan topluma, yani kamuya 

kazandırılmasının esas olduğu bu ilkeler ve eylemler bütünü, ‘’kentsel toprak 

politikaları’’ olarak adlandırılmaktadır. 

 

I.1.3. KENTSEL TOPRAK POLİTİKALARI 

Kent toprağının, sağlıklı kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kentleşme hareketi 

sonucunda artan, altyapı ve konut gereksinimleri başta gelmek üzere çeşitli 

ihtiyaçları karşılama yolunda, toplumun tümünün lehine kullanılması ile ilgili yol ve 

yöntemleri içeren ilkeler bütünü anlamına gelen  kentsel toprak politikaları, 

günümüzde yönetimler için izlenilmesi zorunlu bir nitelik kazanmıştır. 

  

  

 

                                                                                                                                     
28 Mustafa Sönmez; Kent Planlamada İmar Uygulama Araçları, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi,  
2002, s. 24. 
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I.1.3.1 KENTSEL TOPRAK POLİTİKALARININ AMAÇLARI 

Çağdaş kent toprakları politikası, öncelikli olarak kent toprağı üzerindeki 

bireysel iyelik ile toplum ve kamu yararını bağdaştırmaya, bireysel arsaların toplum 

yararına aykırı kullanılışlarını önlemeye çalışmaktadır.30  

 İkinci olarak, arsa sunusunun artırılması, dar gelirli geniş kitlelerin barınma 

sorunlarının çözümünün ön koşuludur. Arsa politikası, üçüncü olarak, emlak 

fiyatlarındaki enflasyonu önlemenin bir aracı olarak hizmet görür.31 

 Son olarak, planlama kararları sonucunda arsası değerlenenlerden alınacak 

‘’değerlendirme payı’’ ile arsasının değeri düşenlere ödenecek ödence (tazminat) 

konularını da toplum yararı açısından bir dengeye kavuşturmak da arsa politikasının 

amaçları arasında sayılabilir.32 

Her etkin politikada olması gerektiği gibi, kentsel toprak politikalarının da 

başlangıçta belirlemesi gereken birtakım yöntem ve ilkeler vardır. Çağdaş bir kentsel 

toprak politikası öncelikli olarak; politikaların oluşturulma aşamalarında, ülke koşul 

ve ihtiyaçlarına uygun bir bir biçimde ve de makro düzeyde ilkelerin ve amaçların 

belirlenmesini gerektirir. 

 Herşeyden önce, mevcut sorunlarla ilgili bir durum değerlendirmesi yapılarak 

toprağa bakış açısı değiştirilmeli ve bir kentsel toprak reformu yaşama geçirilmelidir. 

Bu bağlamda, kamu arazi ve arsalarını, belirlenen kentleşme politikaları çerçevesinde 

kentlerin yararına yönlendirebilecek şekilde, ülke ve bölge plan kararları ile 

tutarlılığı sağlanmış bir modelin seçimi ivedilikle yapılmalıdır.33 

  

                                                                                                                                     
29 Mustafa Sönmez; a.g.e. 
30 Ruşen Keleş; 2004. 
31 Ruşen Keleş; a.g.e. 
32 Ruşen Keleş; a.g.e. 



 16 

Bu önceliklere uygun olarak oluşacak süreç; 

- arzulanan politikaların oluşturulması,  

- politikalara uygun yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi,  

- kamusal örgütlenmenin sağlanması,  

- uygulama araçlarının belirlenmesi                     ve  

- politikaların uygulanmasına yönelik denetimin sağlanması  

aşamalarından oluşmalıdır.34 

Başarılı bir arsa politikasının saptanıp uygulanmasında önemli bir etken olan 

kavramlardan biri de moraldir.  

 Moral meselesinde olumlu ve başarılı adımların atılabilmesi, politik tercihleri 

yapma durumunda olanların, yönetimin kilit noktalarında bulunanların; emlak 

alışverişinden ve arsa spekülasyonundan ellerini eteklerini çekmelerine bağlıdır. 

Sözkonusu yetkililer, aldıkları ödeneklerle, sosyal durumlarına uygun bir yaşama 

düzeni sağlayamadıkları, geleceklerine güvenmedikleri için emlak alışverişine 

girmekte iseler, bunların ödenekleri yükseltilmeli, güvenceleri sağlanmalıdır.35 

 Kentsel toprak politikaları kavramının kapsamına hangi öğelerin girmesi 

gerektiğinin aktarımı konusunda doktrinde bir yöntemsel çeşitlilik bulunmaktadır. 

Örneğin Remzi Sönmez, sözkonusu politikaları ‘’arsanın kullanımına yönelik 

politikalar’’ (bölgeleme denetimi, parselleme denetimi, yapı yasağı, yapı denetimi 

vs.) ve ‘’arsa piyasasını düzenlemeye yönelik politikalar’’ (Arsa Ofisi, Emlak 

Vergisi, Gecekondu Yasaları, Kamulaştırma)36 olarak sınıflandırırken, Ruşen Keleş, 

                                                                                                                                     
33 Ruşen Keleş; 2004. 
34 Ruşen Keleş; a.g.e. 
35 Fehmi Yavuz, Ruşen Keleş ve Cevat Geray: Şehircilik, Ankara Sevinç Matbaası, 1973, s. 530. 
36 Remzi Sönmez; 1976. 
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‘’akçal (mali)’’ ve ‘’akçal olmayan’’37 politikalar şeklinde bir sınıflandırmayı tercih 

etmektedir. 

 Yıldızhan Yayla, politikalardan, ‘’arsa spekülasyonunu önleme yolları’’ 

olarak bahsederken38, Fehmi Yavuz, Ruşen Keleş ve Cevat Geray tarafından yazılan 

‘’Şehircilik’’ adlı kitapta, modern bir arsa politikasının esasları başlığı altında, bir 

sınıflandırma yapılmaksızın bu politikalara yer verilmiştir. 

  

 I.1.3.3. KENTSEL TOPRAK POLİTİKALARININ UYGULAMA 

ARAÇLARI 

Yukarıda açıklanmaya çalışılan yöntemsel çeşitliliğe rağmen, sağlıklı ve 

düzenli bir kentleşmeyi sağlayacak bu politikaların neler oldukları konusunda bir 

uzlaşmanın sözkonusu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Biz de bu fikri 

uzlaşmaya uygun olarak kentsel toprak politikalarının neler olduklarına değineceğiz. 

 Kentsel toprakların, kamusal amaçlara uygun şekilde kullanımını sağlamanın 

en önemli ve geçerli yollarından bir tanesi kuşkusuz ‘’vergileme’’dir. 

 Kentsel ve kamusal amaçların vergileme yoluyla başarılmasında, vergi, 

kamunun o dönemdeki ihtiyaçlarına göre çeşitli işlevleri yerine getirebilmektedir. 

Böylece vergileme politikasının etkinliği, zamanın koşullarına uydurulmak suretiyle 

önemli ölçüde arttırılmaktadır. 

 Kent topraklarının elverişli kullanılabilmesi, öncelikli olarak, imar sınırları 

içerisindeki yol, su, kanalizasyon, elektrik, otobüs, okul, çarşı, hastane, park gibi 

hizmet ve kolaylıklardan yararlanmaya elverişli durumdaki arsaların uzun süre boş 

                                                
37 Ruşen Keleş; 2004. 
38 Yıldızhan Yayla: Şehir Planlamasının Başlıca Hukuki Meseleleri ve İstanbul Örneği, İstanbul, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1975, s. 160. 
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kalmamasını gerektirir.39 Bu koşullar altında, boş duran arsaların vergilendirilmesi, 

yönetimlerin elinde bulunan ilk yoldur. 

 Boş duran arsaları vergilendirmekle kamu, bunları, artan nüfusun kentsel 

gereksinimlerini karşılamaya yöneltmiş olur. Böyle bir vergiyle karşılaşan arsa 

sahibi, ya o arsa üzerinde yapı yapmaya ya da yapı yapacak olanlara arsasını satmaya 

zorlanmış olur.40 

 Vergileme temelli ikinci araç, kent imarının yerini ve türünü etkileyici bir 

verginin konmasıdır. Böyle bir vergiyle, kent sınırları içinde, istenilen yerlerdeki bir 

arazinin kullanma biçimi arzulanan amaçlara uygun hale getirilir. Yatırımların yoğun 

olduğu bölgelerde bu verginin oranı yüksek, daha az yeğlenen bölgelerde ise düşük 

olur.41 Bu politika, vergilemeyi, kentsel gelişmenin arzulanan biçimde gerçekleşmesi 

için bir silah olarak görmektedir. 

 Bir başka vergileme aracı, taşınmaz malların el değiştirmesi durumunda 

alınan vergidir. Bu vergiyle de, kent arsalarının gereğinden fazla el değiştirmesi ve 

fiyatların artması önlenmek istenmektedir. Böylece, arsa spekülatörünün kazancı 

azaltılmakta, arsa satışlarından kamunun bir pay alması sağlanmaktadır.42 

 Vergileme politikasının, ‘’emlak vergisi tahakkuk ettirilmesi’’ biçimi, bir 

diğer araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Servet gelirleri arasında bulunan emlak 

vergileri, emlaktan elde edilen gelirin bir kısmını kamuya kazandırmayı amaçlar. 

                                                
39 Fehmi Yavuz, Ruşen Keleş ve Cevat Geray; 1973. 
40 Ruşen Keleş; 2004. 
41 Ruşen Keleş; a.g.e.  
42 Ruşen Keleş; a.g.e.  
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 Türkiye’deki Emlak Vergisi Yasası’na göre, binaların beyan edilen 

değerlerinin binde 4’ü, bina vergisi olarak alınmakta, kiraya verilen binalarda bu 

oran binde 6’ya yükseltilmektedir.43 

 Bahsedeceğimiz son vergileme usulü ise, kentsel topraklar üzerindeki 

taşınmaz malların değerlerindeki artışın vergi konusu yapılmasıdır. Bu vergi, 

taşınmaz malın iki ayrı tarihteki değeri arasında meydana gelen artış üzerinden 

alınır.44 

 Türkiye’de bu amaçla uygulamaya konan ‘’Taşınmaz Mal Değer Artış 

Vergisi’’ ile, eski Belediye Gelirleri Yasası uyarınca alınan ‘’Değerlenme Resmi 

(Şerefiye)’’ uygulamalarından, sırasıyla 1981 ve 1982’de yapılan değişikliklerle 

vazgeçilmiştir. 

 Burada, değer artışından kasıt, olağan ve genel düzeydeki artış değil, olağan 

dışı ve kamu faaliyet ve tesislerinin yapımından doğan değer artışlarıdır. Bu konuda 

genel olarak düşünce, arazinin artan değeri, bir şehirleşme sonucu olduğuna, bu 

sonuç da malikin bir değer artırıcı çabasıyla olmadığına göre, artan değerin kamuya 

maledilmesi gerekliliğidir.45 

 Kent topraklarının kamu yönetimlerince satın alınması yolu da bir başka 

kentsel toprak politikası aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Satın alma, yönetimlerin, taşınmaz mülkiyetini bizzat edinerek kent toprağı 

sahibi olması anlamını taşır. İleride başgösterecek olan kent toprağı sıkıntısı 

karşısında, geleceği sağlıklı biçimde görme yetisine sahip yönetimlerce 

uygulanabilecek olan bu politika, aynı toprakların gelecekte çok büyük bedellerle 

                                                
43 Ruşen Keleş; 2004. 
44 Ruşen Keleş; a.g.e. 
45 Yıldızhan Yayla; 1975. 
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edinilmesi ile uğranabilecek zararlardan kamu yönetimlerini ve sonuç olarak tüm 

toplumu korumuş olur. 

 Günümüzde İsveç, Hollanda, Almanya gibi Batı Avrupa ülkelerinde tercih 

edilen bir yol olan satın alma politikasının, ülkemizde kanunla ilişkilendirilmiş 

olduğu belediyeler tarafından etkin bir biçimde gerçekleştirildiğini söyleyebilmek 

mümkün değildir. Günümüz şartlarında, elde ettikleri gelirler ile cari harcamalarını 

bile finanse edemeyen ülkemiz belediyelerinin, satın alma politikasını etkin bir 

şekilde benimseyememelerini olağan karşılamak gerekir. 

 Diğer yandan, kentlerde arsa piyasasını düzenlemek, arsa stokunu artırmak 

amacıyla kurulmuş bulunan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü de, hukuki varlığını 

koruduğu süre içerisinde, bu politikanın uygulanması açısından etkili bir konuma 

gelemememiştir.46 

 Bir diğer kentsel toprak politikası uygulama aracı da planlamadır. Kentlerin 

yerleşim alanları içinde ve dışında, toprağın yerbölümlere ayrılmasını denetlemek ve 

kentlerin gelişme yönlerindeki yapılaşma etkinliklerini düzenlemek47 amacındaki 

planlama, kentsel gelişimin kamu yararını sağlayacak biçimde kontrol altına 

alınmasını sağlamakta kamu yönetimlerine yardımcı olmaktadır. 

 Buraya kadar değinmeye çalıştığımız politika uygulama araçları, ya kent 

toprağının kamuya geçmesini veyahut da kent toprağının kamu lehinde muhafaza 

edilmesinin denetlenmesini öngören, toplumun tümü için olumlu çıktılar içeren 

çözüm yolları idi. 

                                                
46 Ruşen Keleş; 2004. 
47 Ruşen Keleş; a.g.e. 
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 Ancak, tüm dünya çapında yaşanan küreselleşme akımının öngördüğü ilkeler 

ve de Avrupa Birliği kurallarına bağlılığı sağlama çabalarının48 etkisiyle, kent 

topraklarının, yönetimlerce, satılmak, devredilmek gibi yollarla elden çıkarılmaları 

da birer kentsel toprak politikası uygulama aracı olarak benimsenmeye başlanmışıtır. 

Her ne kadar, elden çıkarılan toprağın yeni sahibi, yine o toplumda yaşayan bireyler 

de olsa, bu tür politikalar, bütüncül anlamda toplum çıkarlarını sağlama noktasında 

olumsuz birer etkiye sahiptirler. 

 Arsa stokunun bu yollarla azaltılması, gelecekteki konut gereksinimlerinin 

kamusal otoritelerce karşılanabilirliğini büyük ölçüde azaltacaktır. Tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de deneyimler, kamu yönetimlerinin, cari ihtiyaçların 

karşılanması kaygısıyla elden çıkardıkları toprakları, zaman içerisinde, elden çıkarma 

faaliyeti sonucunda elde edilen gelirin çok daha fazlasını vermek suretiyle geri 

alabildiklerini göstermektedir. 

 Bu bakımdan, esas olan, merkezi ya da yerel nitelikli tüm kamusal 

otoritelerin, kent toprağı satışını bir çözüm olarak benimsememeleridir. Böylelikle 

zaten kısıtlı olan kent toprağının kamusal amaçlara özgülenmesi kolaylaşmış olur. 

 Ülkemizde, kamuya ait tescilli hazine taşınmazlarının satışı, atıl kaynakların 

ekonomiye kazandırılması amacıyla tercih edilen bir kamu politikası niteliğindedir. 

Bu kapsamda, belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlar, Devlet 

İhale Kanunu hükümlerine göre elden çıkarılabilmektedir. Bu kapsam dışındaki 

arazilerden tarımsal niteliğe sahip olanlar, Devlet İhale Kanunu hükümleri yanısıra, 

1995 yılından yürürlüğe konulan 4070 Sayılı ‘’Hazineye Ait Tarım Arazilerinin 

Satışı Hakkında Kanun’’ hükümlerine göre de, sözkonusu araziyi doğrudan 

                                                
48Ruşen Keleş; 2004. 
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kullananların veya kiracıların talepleri doğrultusunda, bu kişilere doğrudan 

satılabilmektedir. 

 Aynı şekilde, 2001 yılında çıkarılan 4706 Sayılı ‘’Hazineye Ait Taşınmaz 

Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’’ gereği de, Hazine mallarının satışı söz 

konusu olabilmektedir. 

 Kent toprağının kamunun elinden çıkmasına neden olan bir diğer kentsel 

toprak politikası uygulama aracı da kiralamadır. Kiralama, niteliği itibariyle, toprağın 

kamunun kullanımından çıkarılması durumunun geçicilik arzetmesini 

öngördüğünden ötürü, satışa nazaran daha fazla tercih edilmesi gereken bir araç 

olarak değerlendirilebilir. 

 Ülkemizde kamu yönetimlerince yapılacak kiralama işlemlerinin temel 

rehberi niteliğinde bulunan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64. maddesine 

göre, kiraya verilecek taşınmaz mallar için azami kira süresi 10 yıldır. Turistik tesis 

kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin ise 10 yıldan daha uzun süreler için 

kiralanmasını yasa olanaklı kılmıştır. Üç yılı aşan süreler için kiraya verme 

işlemlerinde, önceden Maliye Bakanlığı’nın izninin alınması şart koşulmuştır. Devlet 

İhale Kanunu, il özel idareleriyle belediyeler için, bu kurumların kendi yasalarının 

uygulanacağını göstermektedir.49 

 3.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve 1580 Sayılı Belediye Kanunu’nu 

tümüyle yürürlükten kaldıran 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin ‘’h’’ 

fıkrasında, belediyelerin mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerinin yerime 

getirilmesi amacıyla kiralama yapabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

                                                
49 Ruşen Keleş; 2004. 
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 Yukarıda belirttiğimiz uygulama araçlarının yanısıra; bölgeleme denetimi, 

parselleme denetimi, yapı yasağı ve yapı denetimi gibi arsa kullanımına yönelik 

kısıtlamalar içeren uygulama araçlarından ve de köy ortak alanlarının özelleştirilmesi 

ile hisseli arsa satışlarının önlenmesi yollarından, kentsel toprak politikası uygulama 

araçları olarak bahsedebiliriz. 

 Kentsel toprakların kamu yararına uygun kullanımlarının sağlanması 

konusundaki en önemli araç ise, kamunun, özel mülkiyete, sahip olduğu egemenlik 

hakkı gereği zorla el atması anlamına gelen kamulaştırmadır. Tezimizin ana konusu 

olan kamulaştırma, ileriki bölümlerde ayrıntılarıyla ele alınmaya çalışılacaktır. 
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II.BÖLÜM: 

BİR KENTSEL TOPRAK POLİTİKASI  

ARACI OLARAK KAMULAŞTIRMA 

  

Kentsel toprak politikaları uygulama araçları içerisinde, bireylerin mülkiyet 

hakkına en ağır müdahalede bulunması sebebiyle toplum düzeni üzerinde en büyük 

etkiye sahip olan kamulaştırma işlemi, kent topraklarını toplum amaçlarına özgüleme 

yolunda, kamu yönetimlerinin elindeki en önemli aygıt olarak değerlendirilmektedir. 

Kamulaştırmanın bu niteliği, onu idarenin gerçekleştirdiği alelade bir işlem 

olmaktan çıkarmakta, idare hukuku doktrini içerisinde ayrıcalıklı bir yere 

sokmaktadır. İşlemin bireylerin sahip olduğu haklara ve dolayısıyla kamu düzenine 

kısmen aykırı doğası, onun; mülkiyet hakkı, kamu yararı ve özgürlüklerin sınırları 

gibi çok çeşitli yönlerden incelenmesini zorunlu kılar. Biz de içeriğine geçmeden 

önce, kamulaştırma işlemini söz konusu bu etkenler paralelinde irdelemeye 

çalışacağız. 

 

 II.1. KAMULAŞTIRMA, MÜLKİYET VE KAMU YARARI 

İLİŞKİLERİ 

 Kamulaştırma işlemi, ilk olarak bireylerin mülkiyet durumuna etki ettiğinden, 

incelenecek ilk hususun mülkiyet kavramı ve bu kavramın zaman içerisinde geçirdiği 

evrim olması gerektiği açıktır. 
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II.1.1. KAMULAŞTIRMA VE MÜLKİYET HAKKI  

Mülkiyet, sahibine hukuk düzeni çerçevesinde sahip olduğu şey üzerinde 

dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi veren bir ayni 

haktır.50 Şu halde mülkiyet, eşya üzerinde hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içinde 

kalmak kaydıyla kişiye en geniş yetkileri sağlamaktadır.51 

Klasik mülkiyet anlayışına göre, mülkiyet hakkına dışarıdan hiçbir müdahale 

yapılamaz. Tam aksine, madem ki mülkiyet hakkı malike, mutlak ve tekelci bir 

kullanma, yararlanma ve tasarruf hakkı vermektedir, o halde malik dilerse malını 

kullanmama, yararlanmama, ve tasarruf etmeme yetkilerine sahip bulunmaktadır. 

Kısacası ve önemli olanı, klasik (liberal-bireyci) sistemde üretim araçları üzerindeki 

özel mülkiyet, malikin bireysel çıkarlarını önde tutar. Bireysel çıkar, toplum 

çıkarlarından önce gelir. Bireysel çıkarlarla toplum çıkarları çatışırlarsa bireysel 

çıkarlar korunur. Sosyal ve ekonomik hayatın temel faktörü olan özel teşebbüs 

varolduğu için mülkiyet hakkını sınırlama ve müdahale etme, bu sistemde sözkonusu 

olamaz.52 

Bireylerin, toplumsal yaşam içerisindeki en önemli kamusal hakkı 

niteliğindeki mülkiyet hakkı, zaman içerisindeki düşünsel gelişime paralel olarak bir 

tür evrime maruz kalmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan, klasik mülkiyet anlayışı 

kavramından ayrı bir modern mülkiyet anlayışıdır. 

  Modern mülkiyet anlayışında mülkiyet hakkı yetki ve ödevlerden 

oluşmaktadır. İçerikte yetki ve ödev yer almaktadır. Malikin hem yetkileri hem de 

                                                
50 Veli Böke;  Kamulaştırma Kanunu ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları, Ankara,  
Seçkin Yayınları, 2004, s. 23. 
51 Veli Böke; a.g.e. 
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topluma karşı görevleri sözkonusudur. Modern mülkiyet anlayışına göre, hakkın 

kapsamında yer alan ödevler, mülkiyet hakkına yabancı, ona dıştan ve sonradan 

yükletilen sınırlamalar olarak kabul edilmemeli, aksine bunlar, kamu yararı amacıyla 

malike yükletilen ve mülkiyet hakkını oluşturan ödevler olarak düşünülmelidir. 

Anayasa Mahkemesi de bir kararında ‘’Mülkiyet hakkı geçen yüzyılın ferdiyetçi 

doktrinlerinin etkisi altında, malikin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, kutsal ve doğal 

haklardan sayılırken, günümüzde bu görüş değişmiş ve mülkiyet hakkı, malike, 

toplum yararına bazı ödevler ve görevler yükleyen sosyal bir hak olarak görülmeye 

başlanmıştır.’’ diyerek, Anayasa’nın benimsediği modern mülkiyet görüşünün 

uygulanmasını öngörmüştür.53 

 Klasik mülkiyet anlayışının zamanla terkedilerek modern mülkiyet anlayışına 

geçilmesinde, klasik mülkiyet anlayışının sahip olduğu mülkiyetin bireyselliğinin 

esas oluşu düşüncesinin, kentlerin imarında ve gelişmesinde oynadığı olumsuz rol 

etkili olmuştur. Şurası bir gerçektir ki, mülkiyet  hakkından kaynaklanan toplumsal 

maliyetleri en alt seviyeye indirebilmek, taşınmaz sahiplerinin bireysel yararı ile 

toplumsal yararı arasında bir denge kurmak şartıyla mümkün olacaktır. 

 Bireysel yararın karşısında duran bir toplum yararının söz konusu olması, 

genel olarak ‘’kamu yararı’’ kavramının irdelenmesini de bizim açımızdan zorunlu 

kılmaktadır. 

  

 II.1.2. KAMULAŞTIRMA VE KAMU YARARI 

Eski dilde ‘’menafi-i umumiye’’ olarak nitelendirilen kamu yararı kavramını 

Kentbilim Terimleri Sözlüğü, kamu kuruluşlarının elinde bulunan yetkilerin ve 

                                                                                                                                     
52 Perihan Çelik; Türkiye’de Kamulaştırmanın İrdelenmesi, Ankara, Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü Uzmanlık Tezi, 1995, s. 25. 
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kaynakların halkın iyiliği için kullanılmasını belirleyen tüzel koşul, iyelik hakkının 

sınırının belirtilmesinde kullanılan ve bu hakkın özüne dokunulmamasını güvenceye 

bağlayan yasal ölçü olarak tanımlamaktadır. Bir diğer anlamıyla da kamu yararı, 

kamusal işlem ve eylemlerin yönelmeleri gereken ereği belirleyen siyasal ve 

düşüngüsel değerlerin tümü olarak tanımlanmıştır.54 

 Yönetim ve kamu hukukçuları ile siyasal bilimciler, kamu yararını farklı 

biçimlerde anlamakla birlikte bu kavramın başlıca iki anlamı olduğu noktasında 

genellikle birleşirler. Bunlardan birincisi, kamu yararının hukuki, teknik ve dar 

anlamıdır. Öteki ise, bu kavrama verilen geniş, siyasal ve ideolojik anlamdır.55 

 Hukuki, teknik ve dar anlamda kamu yararı, yukarıdaki tanımda da 

belirtildiği üzere, mülkiyet hakkının sınırlarının belirtilmesinde ve bu hakkın özüne 

yapılacak müdahalelerde bir ölçü olarak kullanılır. Siyasal, ideolojik ve geniş 

anlamda kamu yararı ise, yönetim hukuku çerçevesini aşmakta ve anayasaların 

dayandığı siyasal ve toplumsal ilkelerle ilgili bir içerik kazanmaktadır.56 

 Siyasal, ideolojik ve geniş anlamda kamu yararı kavramı bizi toplum yararı 

kavramına götürmektedir. Toplum yararı ise en geniş anlamda toplumun varlığını 

sürdürebilmesine ilişkin çıkarların tümüdür. Yani ülkede yaşayan tüm insanların 

ortak çıkarını anlatır.57 

 Kamu yararı ile toplum yararı arasında bazı yazarlarca bir ayrım gözetmemek 

gerektiği ileri sürülmüşse de bu iki kavram arasında ince bir çizginin olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır.  

                                                                                                                                     
53 Perihan Çelik; 1995. 
54 Ruşen Keleş; 1998. 
55 Kentleşme ve Kamu Yararı; 1975. 
56Kentleşme ve Kamu Yararı; 1975. 
57 Bayram Uzun; 2000. 
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 Kamu yararı, yasa koyucular tarafından düzenlenen her yasa için belirlenir. Bu 

nedenle zaman içerisinde değişebilir, ortadan kalkabilir. Kamu yararının içeriğini, 

çağdaş değerlere göre normatif standartlar dikkate alınarak oluşturulan ‘’ortak iyi’’ 

belirlemektedir. Ortak iyi ise, bireylerin bir arada yaşayarak oluşturdukları, 

toplumun varlığını sürdürmesine ilişkin bir çıkardır. Dar anlamı ile kamu yararı 

kesin olarak kamu kurumunun iyiliğini ifade ederken, her zaman için toplumun 

iyiliğini kapsamayabilir.58 

 Toplum yararı ise siyasi bir kavramdır. Toplumu oluşturan çeşitli tarafların 

değer yargılarını kavrayan amaçlar üzerinde toplumun büyük bir kesimince oy ve 

görüş birliğine varılmış ortak çıkarları yansıtır.59 

 Ancak iki kavram arasındaki bu ince çizgi, onların toplumun ortak çıkarlarını 

yansıtmadığı anlamına da gelmez. Gerçek ve bu çalışmada dikkate almamız gereken 

ayrım, kamu yararı ile bireysel çıkar arasında olmalıdır. 

  Kısaca, bir yanda toprak sahibinin çıkarı yani bireysel çıkar, diğer yanda 

korunması gereken bir toplum yararı bulunmaktadır. Kamu yararı gereği gibi 

korunmazsa, konut sorunlarının çözümü, kalkınma ve sanayileşme güçleşecek, 

bayındırlık alanındaki çalışmaların başarızlığa uğraması, yozlaşması sonucu 

doğacaktır. Özel toprak sahiplerinin hakkı, bir dereceye kadar korunmazsa ve sert 

tedbirlere başvurulursa, insan haklarının en önemlilerinden biri olan mülkiyet 

hakkına saygı gösterilmemiş olacaktır.60 Yapılması gereken, mülkiyet hakkına asgari 

derecede etki edecek, bunun yanında kamu yararını da gelebileceği en üst seviyeye 

                                                
58 Bayram Uzun; 2000. 
59 Bayram Uzun; 2000. 
60 Fehmi Yavuz, Ruşen Keleş ve Cevat Geray; 1973. 
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çıkaracak optimal bir noktanın oluşturacağı dengenin kamu yönetimlerince 

sağlanmasıdır. 

 Ülkemizde, mülkiyet hakkının dokunulmazlığı ile kamu yararı ve toplum 

yararı amaçlarıyla bu hakkın sınırlandırılmasının anayasal temelleri 1961 Anayasası 

ile atılmıştır. 

Klasik mülkiyet anlayışını benimseyen 1924 Anayasası’nın aksine 1961 

Anayasası, mülkiyet hakkını düzenleyen 36. maddesinde, kamu yararı ve toplum 

yararı kavramlarını eş anlamlı kullanmak suretiyle, bir genel kural olarak, ‘’Herkes, 

mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla 

sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması, toplum yararına aykırı olamaz.’’ 

hükmüyle mülkiyet – kamu yararı ilişkileri açısından, kamu yararının bir anlamda 

üstün tutulmaya başladığı yeni bir dönemi başlatmıştır. 

 1961 Anayasası’nın izinden giden 1982 Anayasası da 35. maddesinde 

düzenlediği mülkiyet hakkı konusunda, eski madde üzerinde hiçbir değişiklik 

yapmayarak, kamu yararının mülkiyet ilişkileri bakımından önemini devam ettirir bir 

tavır almıştır. 

 Anayasamızın genel olarak mülkiyet konusundaki 35. maddesi, bu hakkın 

mutlak bir hak olarak görülmediğini, kamu yararı amacıyla yasayla 

sınırlandırılabileceğini gösterir. Hele de, mülkiyet hakkının toplum yararına 

kullanılamayacağına ilişkin son fıkra, çağdaş anayasalardaki mülkiyet 

düzenlemelerine uygun olarak, dengesiz ve sağlıksız kentleşmeyi, toprak 

vurgunculuğunu (spekülasyonu) önleyebilmek açısından bir güvence 

oluşturmaktadır.61 

                                                
61 Ruşen Keleş ve Ayşegül Mengi; İmar Hukukuna Giriş, Ankara,  İmge Kitabevi, 2003, s. 20. 
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 Ancak, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları, sahip olunan üstün kamusal 

yetkileri kullanarak kamu mülkiyetine dahil etmek anlamına gelen kamulaştırma 

işlemi ele alındığında, özel mülkiyete yani bireysel çıkara yapılan müdahalenin, 

Anayasa’nın 35/2. maddesinde öngörüldüğü şekliyle, bir ‘’sınırlama’’  niteliğini 

aşarak, söz konusu özel mülkiyeti tamamiyle ortadan kaldırma niteliğine 

büründüğünü tespit etmemiz mümkün olmaktadır. Çünkü  kamulaştırma, mülkiyet 

hakkının özüne dokunmakta ve onu tamamen ortadan kaldırıcı bir nitelik 

taşımaktadır.62 Kamulaştırma işleminin idare hukuku doktrini içerisinde ayrıcalıklı 

bir konuma sahip oluşunun nedenlerini de, işlemin bireylerin mülkiyet haklarına bu 

derece ağır bir biçimde müdahale eden bu yapısında aramak gerekir. Gerçek şudur 

ki, bireylerin hak ve özgürlüklerinde bu derece etkili olan kamulaştırma işlemi, 

toplumdaki bireysel yarar – toplumsal yarar dengesinin; bireysel yararların kamusal 

yararlar dolayısıyla haksız, adaletsiz ve ölçüsüz bir biçimde zedelenmesinin önüne 

geçilmesi yoluyla birtakım toplumsal olumsuzluklara neden olacak biçimde 

bozulmasının önlenmesi açısından tüm yönleriyle kapsamlı bir incelemeye tabi 

tutulmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu tezin nihai amacı da budur. 

Anayasamızın, kamu yararının gerektirdiği, başka bir anlatımla kamusal 

ihtiyaçların giderilmesinin zorunlu olduğu hallerde, mülkiyetin yalnızca 35/2. Madde 

uyarınca sınırlanmasını içermeyip, aynı zamanda devlet ve kamu tüzel kişileri 

çıkarına mülkiyetin ortadan kaldırılmasını da öngördüğünü daha önce dile 

getirmiştik. 

 Bu yolla Anayasamız, kamu yararının gerektirdiği hallerde, mülkiyetin değil 

sınırlanmasını, ekonomik değerinin ödenmesi koşuluyla taşınmaz mal üzerindeki 

                                                
62 Veli Böke; 2004. 
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mülkiyetin kaldırılmasını da hükme bağlamış olmaktadır. Bu nedenle kamulaştırma, 

kamu yararı nedeniyle malike yükletilen ve mülkiyetin konusu taşınmazdan paraya 

çevrilen ağır bir yükümlülük olmaktadır. Kamulaştırmalarda kamu yararı ile kişilerin 

özel yararı çatışmakta, ancak örgütlenmiş her toplumun varlığını sürdürebilmesi için 

kamu yararı ve bireysel çıkarlar çatışmasında kamu yararının ağır basması bir 

zorunluluk olmaktadır.63 

Mülkiyet hakkına getirilmiş bir kanuni sınır olan kamulaştırma, mülkiyet 

konusu şeyin elde bulundurma yetkisine, kamu yararının öngördüğü kamu düzeni, 

genel sağlık, sosyal adalet ekonomik ve sosyal kalkınma gibi gerekçelerle son veren 

bir uygulamadır. İşlemin doğası ve öneminin gereği gibi anlaşılabilmesi, 

kamulaştırmanın salt mülkiyet ve kamu yararı pencerelerinden bakılması  durumunda 

mümkün olamayacaktır. Bu nedenle bir sonraki bölüm, kamulaştırmanın hukuksal 

yönüyle ilgili bilgileri içerecektir. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, bu tezin ana amacı, esas olarak kamulaştırma 

işlemini ne yukarıda aktarmaya çalıştığımız mülkiyet – kamu yararı ilişkileri 

açısından ne de işlemin tüzel nitelikleri açısından incelemektir. Tez, 

kamulaştırmanın, bir kentsel toprak politikası aracı olarak ülkemizdeki yerini, 

önemini, geçmişini ve kamu yararını daha iyi sağlayabilmesi açısından yeniden ele 

alınması gerekli yönlerini ortaya koyabilmek amacındadır. Bu nedenle işlemin, 

tezimizle birincil derecede ilgili olmayan bu yönleri mümkün olduğunca ayrıntıya 

inilmeksizin aktarılmaya çalışılmıştır. 

  

 

                                                
63 Perihan Çelik; 1995. 
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II.2. KAMULAŞTIRMAYA KAVRAMSAL BAKIŞ 

Yönetimlerin, hizmet etmekle yükümlü bulundukları toplum üyelerinin ortak 

çıkarlarını  sağlayabilmek bakımından gerekli kamusal işlevleri gereği gibi yerine 

getirebilmeleri amacıyla özel mülkiyete kamu adına müdahalede bulunma 

yetkilerinin gerekliliği fikri, yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihsel süreç 

içerisinde yönetimler, bu gereklilik doğrultusunda özel mülkiyete müdahaleyi bir 

kamu politikası olarak sürdüregelmişlerdir. 

 Şüphesiz ki, özel mülkiyete karşı yapılan bu ağır müdahalenin nedeni, 

kamunun, toplumsal yaşamın devamı için sağlanması gerekli ihtiyaçları karşılama 

noktasındaki sorumluluğudur. Yönetimlerin, kanunlara göre yürütmekle görevli 

olduğu kamu hizmetlerini veya girişimlerini kurmak, düzenli ve sürekli bir şekilde 

işletebilmek için taşınır ve taşınmaz mallara ihtiyacı vardır.64 Ancak toplum düzeni 

için gerekli bu mallar, her zaman yönetimlerin mülkiyetinde bulunmayabilir. 

 Bu noktada, toplumsal hayatın devamlılığı için söz konusu malların devlet 

mülkiyetine geçirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Yönetimlerin bu malları 

elde edebilmek için özel kişilerle, eşit şartlarda hukuki sözleşmeler düzenlemeleri 

mümkün ve geçerli bir yol olmakla birlikte söz konusu malların edinilebilmesi için 

sözleşme unsuru yetersiz kalabilir. Örneğin malik özel kişiler, bu malları idareye 

satmak istemeyebilirler.65  

 İşte bu nedenle yönetimler, tek taraflı iradeleri ile malik özel kişilerin 

iradelerine bakılmaksızın, haklı bir tazminat karşılığında ihtiyaç duyulan taşınmaz 

                                                
64 Pertev Bilgen; Kamulaştırma Hukuku, İstanbul,  Filiz Kitabevi, 1999, s. 1. 
65 Pertev Bilgen; a.g.e. 
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malların mülkiyetini veya irtifak hakkını edinme yetkisine yani kamulaştırma 

yetkisine sahip olmalıdırlar.66 

 Eski dilde ‘’istimlak’’ olarak adlandırılan kamulaştırma, en yalın anlamıyla, 

bir taşınmazın, kamu yararına bir etkinlikte bulunmak amacıyla, bireylerden, kamu 

tüzel kişiliklerince, belli bir adaletli ölçüte göre karşılığı ödenerek alınıp kamu 

iyeliğine geçirilmesidir.67 

 Bir başka tanıma göre de kamulaştırma, yetkili yönetimin, kamu yararının 

hedef tutan kamu hizmetini gerçekleştirebilmek için, bedelini peşin olarak ödemek 

kaydıyla, gerçek ve özel hukuk kişilerine ait taşınmaz mallara, ilgili mevzuatın 

öngördüğü usullerle zorla sahip olmasıdır.68 

 Önceki bölümde bahsettiğimiz kamu yararı – özel yarar dengesindeki kamu 

yararına üstünlük verilmesini öngören hukuki araç olan kamulaştırma, esas olarak 

mülkiyet hakkının kamu yararına aykırı olarak kullanılmasını önlemek için 

yönetimlere tanınmış bir yetkidir.  

 Malın asli sahibi olan özel kişinin iradesine bakılmaksızın gerçekleşen bir zor 

alım hareketi olan kamulaştırma söz konusu olduğunda kamu yararı ile özel çıkar 

karşı karşıya gelmekte ve kamu yararına üstünlük tanınmaktadır. Şöyle ki, kamu 

yararının gerçekleştirilmesi için özel çıkar feda edilmekte, belli bir taşınmaz üzerinde 

özel mülkiyet kaldırılarak, daha sonra kamu yararı amacına tahsis edilmek üzere, o 

taşınmaz yönetim malları arasına sokulmaktadır.69 

 Ancak taşınmaz mal malikinin özel çıkarı da meşru bir çıkar olduğundan, 

kendisine taşınmazın karşılığı ödenmek suretiyle, kamu yararı ile özel çıkar arasında 

                                                
66 Pertev Bilgen; 1999. 
67 Ruşen Keleş; 1998. 
68 Veli Böke; 2004. 
69 Metin Günday: İdare Hukuku, Ankara, İmge Kitabevi, 2002, s. 223. 
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bir denge kurulmaktadır. Bir başka anlatımla, taşınmaz malikinin kamu yararı 

nedeniyle katlanmak zorunda olduğu fedakarlık, kendisine taşınmazın bedeli 

ödenmek suretiyle denkleştirilmektedir.70 

   

  II.2.1. KAMULAŞTIRMANIN UNSURLARI 

  Kamulaştırma hakkındaki tanımlama ve açıklamaların çeşitliliğine karşın, 

tüm bu anlatımlarda altının çizilmesi gerekli ortak yönler bulunmaktadır. 

Kamulaştırma işleminin unsurları olarak da değerlendirilebilecek bu unsurlar şöyle 

sıralanabilir: 

A) Kamulaştırma yetkisi yalnızca devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerine 

aittir. 

B) Kamulaştırma ancak kamu yararının gerektiği hallerde yapılır. 

C) Kamulaştırmanın konusunu yalnızca özel mülkiyetteki taşınmaz mallar 

oluşturur. 

D) Kamulaştırma, ancak kanunla gösterilebilecek esas ve usullere göe 

yapılabilir. 

E) Kamulaştırılan taşınmazın değeri peşin olarak ödenmelidir. 

F) Kamulaştırma, esas olarak bir zor alım hareketidir. 

 

  Tüm bu bilgiler ışığında, kamulaştırma işlemini; devlet ve diğer kamu tüzel  

kişileri tarafından, özel mülkiyete konu olan taşınmaz mallara yönelik olarak, 

kanunla düzenlenen esas ve usullere uygun bir biçimde, ancak kamu yararının 

                                                
70 Metin Günday; 2002. 
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zorunlu kıldığı hallerde ve karşılığı da kural olarak peşin ödenmek suretiyle yapılan 

bir zor alım hareketi olarak tanımlayabiliriz. 

 
 Kamulaştırma işleminin bireyler ile kamu otoritesi ilişkisi açısından sahip 

olduğu konum her zaman için bir tartışma konusu olmuştur. Kamulaştırmanın esasen 

nasıl bir işlem olduğu ve hangi hukuk rejiminin bir parçası olarak kabul edilmesi 

gerektiği gibi soruların varlığı, tarihsel süreç içerisinde, kamulaştırmanın niteliğini 

açıklama amacındaki bazı teorilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sözkonusu bu 

teorilere kısaca değinmek kamulaştırma işleminin doğası hakkında fikir sahibi 

olabilmeyi kolaylaştıracaktır: 

  

II.2.2. KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN TEORİLER 

a- Zorla Satın Alma Teorisi:  

19. Yüzyıl’ın ikinci yarısında ileriye sürülen bu teoriye göre, kamulaştırma 

bir alım satım işlemidir. Ancak kamulaştırma ilişkisinde tarafların iradelerinin 

uyuşması, irade özgürlüğü sonucu değil, devletin egemenliği aracılığı ile 

sağlanmaktadır. Ancak bu görüşe göre kamulaştırma, kanuna dayanılarak idarece tek 

taraflı bir davranışla gerçekleştirilen bir kamu hukuku işlemi olarak görüldüğünden, 

özel hukuk işlemi olamayacağı nedeniyle eleştirilere uğramıştır.71 

 b-Hazine Teorisi:  

Kamu kudretini temsil eden ve kullanan, yaptığı işlemlerden dolayı hiçbir 

hukuk kuralına ve denetime tabi olmayan devlet ile özel hukuk hükümlerine tabi olan 

ve aleyhine yargı yoluna başvurulabilen hazinenin birbirinden ayırt edilebildiği72 

Hazine Teorisi’nde kamulaştırma, özel hukuk nitelikli bir işlem olarak kabul 

                                                
71 Perihan Çelik; 1995. 
72 Metin Günday; 2002. 
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edilmiştir. Bu teoriye göre devlet, kamulaştırmada bir özel hukuk kişisi gibi davranır 

ve kamulaştırma bedelini malike, bir özel hukuk kişisi gibi borçlanır. Çünkü kişilerin 

devlete karşı yönelteceği mali talepler özel hukuk niteliklidir. Bu, kamulaştırma 

bedeli konusunda da aynen geçerlidir.73 

 c-Sözleşme Benzeri Teorisi:  

Bu teori, kamulaştırmayı bir özel hukuk işlemi saymakla birlikte, mülkiyetin 

idareye tescilsiz geçmesini ve malik sorumluluğunun sona ermesini 

açıklayamadığından pek taraftar bulamamıştır.74 

 d- Karma Hukuki İlişki Teorisi:  

Bu teori, kamulaştırmanın niteliğini özel hukuk işlemi olarak saptayan 

teorilerin yanında, bunların sakıncalarından yola çıkarak ileri sürülmüştür. Bu teoriye 

göre kamulaştırmanın iki yanlı bir niteliği vardır. İşlemi gerçekleştiren kamu tüzel 

kişilerinin veya kurumlarının tek taraflı kararlarıyla giriştikleri kamulaştırma işlemi 

kamu hukuku niteliğindedir. Bu nedenle kamulaştırma işlemine kamu hukuku 

kuralları uygulanır. Diğer taraftan malikin tazminat ödenmesine ilişkin talebi özel 

hukuk niteliğindedir ve özel hukuk disiplininin kurallarına bağlıdır.75 

Kamulaştırma işleminin, tarihsel süreçten geçerek bugün itibariyle ulaşmış 

olduğu noktaya bakıldığında, işlemin, kamulaştırmanın niteliğini açıklayan teoriler 

içerisinden en çok Karma Hukuki İlişki Teorisi’nin çizdiği sınırlar içerisinde kaldığı 

tespit edilebilmektedir. Gerçekten de, modern kamulaştırma anlayışı, işlemin amaç, 

karar, onay ve icra aşamalarının kamu hukukuna, bireye ödenecek tazminat 

aşamasının da özel hukuka tabi olduğu fikrine dayanmaktadır. 

 

                                                
73 Perihan Çelik; 1995. 
74 Perihan Çelik; a.g.e. 
75 Perihan Çelik; a.g.e. 
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II.2.3. TÜRKİYE’DE KAMULAŞTIRMANIN TARİHÇESİ 

İlk örneklerini Eski Çağlar’da ve Eski Yunan’da gördüğümüz76 kamulaştırma, 

tarihsel süreç içerisinde gerek Batı gerekse Doğu medeniyetlerinde sıkça uygulanmış  

hukuki ve yönetsel bir tasarruftur. Hatta Kabe’nin çevresinin kamulaştırma yoluyla 

genişletildiğine kimi eserlerde değinilmiştir.77 

Toplumumuz açısından ise, kamulaştırma ile ilgili olarak yürürlüğe giren ilk 

hukuki belgenin tarihi olan 1848 yılı esas alındığında, işlemin hukuki temellerinin  

yaklaşık 160 yıllık bir geçmişinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu süre içerisinde 

gerek Osmanlı İmparatorluğu gerekse Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde 

kamulaştırma ile ilgili mevzuat üzerinde kapsamlı değişiklikler yapıldığını ve ortaya 

konan hukuki belgelerin, konuyla ilgili olarak kalıcı bir istikrar sağlamada  pek de 

başarılı olamadığı görülebilir. Sözkonusu süreç içerisindeki gelişmelere kısaca 

değinmek, işlemin tarihsel gelişimini anlayabilmemize yardımcı olacaktır. 

 

II.2.3.1. OSMANLI DÖNEMİ 

Osmanlı İmparatorluğu’nda kamulaştırma işleminin izlerine ilk olarak, 

çıkarılan bazı fetvalarda rastlanmaktadır. Kamulaştırmanın Osmanlı 

İmparatorluğu’nda aşamalı bir seyir izleyerek, Tanzimat’a kadar son derece dar bir 

anlamda kullanıldığı ve sadece zaruret halleriyle sınırlı olduğu görülebilmektedir.78 

Tanzimat sonrasında, batılılaşma çabalarına paralel olarak ve yapı yasasına temel 

                                                
76 Ömer Köroğlu; Kamulaştırma, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1995, s. 181. 
77 Cumhur Tezsezen ve Ömer Ağaçlı; Ankara, Türkiye’de Kentsel Arsa Üretim Politikaları-
Uygulamalar, 1993, s. 74. 
78 Ömer Köroğlu; a.g.e. 
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oluşturmak üzere kamulaştırma, kavram ve uygulama olarak Avrupa ülkelerinden 

aktarılmıştır.79 

İmparatorlukta, kamulaştırma ile ilgili olarak çıkarılan ilk belge ise, yukarıda 

da değinildiği üzere, 1848 yılında yürürlüğü giren Ebniye Nizamnamesi’dir. 

Nizamname ile yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmak üzere bazı kamulaştırma 

hükümleri getirilmiştir. 

1856 yılında yürürlüğe giren İstimlak Nizamnamesi ile 1848 tarihli Ebniye 

Nizamnamesi hükümleri değiştirilmiş ve kapsamı genişletilmiştir. Nizamnameye 

göre, İstanbul şehri için kamulaştırmalarda değer takdir komisyonu oluşturularak, 

değerlendirme raporu hazırlanmakta ve bu rapor, ticaret bakanı ile sadrazamın 

onayına sunulmakta ve onay sonucu saptanan bedelin sahibine verilmesiyle 

kamulaştırma işlemi tamamlanmakta idi. İstanbul dışında ise değer takdir 

komisyonuna katılacak üyenin Memleket Meclisi’nce seçilmesi ve kamulaştırma 

raporunun vali tarafından onaya gönderilmesi ve onay sonucu kamulaştırma 

işleminin tamamlanacağı hükme bağlanmıştır.80 

1864 yılında çıkarılan ‘’Türuk ve Ebniye Nizamnamesi’’ de, 1848 tarihli 

Ebniye Nizamnamesi’ni yürürlükten kaldırmış ve tüm devlet arazisi için geçerli 

olduğu açıkça belirtilmek suretiyle etki ve sonuç doğurmaya başlamıştır. 

1876’da yürürlüğe giren Kanun-ı Esasi, ilk Anayasa sıfatıyla, 21. maddesi ile 

kamu yararı amacı ve gerçek değeri peşin ödenmek koşuluyla taşınmazların 

kamulaştırılmasını düzenlemiştir. 

                                                
79 Bayram Uzun; 2000. 
80 Mustafa Sönmez: Kent Planlamada İmar Uygulama Araçları, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 
2002, s. 36. 
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1879 yılında ise devlet ve belediyeler için yeni kamulaştırma hükümleri 

getiren ‘’Menafi-i Umumiye İçin İstimlak Kararnamesi’’ yürürlüğe girmiştir. 

Böylelikle 1856 tarihli İstimlak Nizamnamesi de yürürlükten kaldırılmıştır. 

İmar alanında yeni düzenlemeler getirmek amacıyla 1882 yılında çıkarılan 

‘’Ebniye Kanunu’’ da 1864 yılında çıkarılan ‘’Türuk ve Ebniye Nizamnamesi’’ ni 

yürülükten kaldırmış ancak 1879 yılında çıkarılan ‘’Menafi-i Umumiye İçin İstimlak 

Kararnamesi’’nin yürürlüğünü etkilememiştir. 

 Gerek 1882 Ebniye Kanunu ve gerek onun yürürlükten kaldırdığı Türuk ve 

Ebniye Nizamnamesi, imparatorluk çağının, merkeziyetçi Fransa’dan aldığı idari 

mevzuatın yanında yer alan ve zamanın koşullarına göre ‘’evrensel’’ nitelikte olan 

hukuki düzenlemeler olarak değerlendirilebilir.81 

1913 yılında belediyeler için çıkarılan ‘’Belediye İstimlak Kanunu’’, 1879 

tarihli Menafi-i Umumiye İçin İstimlak Kararnamesi’nin belediyeler ile ilgili olan 

hükümlerini kaldırmış ve belediyelerin kamulaştırma işlemlerinde uymakla yükümlü 

oldukları esasları yeniden belirlemiştir. 

 

II.2.3.2. CUMHURİYET DÖNEMİ 

Ülkemizde, Cumhuriyet döneminde kamulaştırma işlemi ile ilgili olarak söz 

konusu olan ilk düzenleme 1924 Anayasası’nın 74. maddesinde yer almaktadır. Bu 

maddeye göre yönetimler, özel mülkiyete tabi taşınmaz malları gerçek değere dayalı 

peşin ödeme ilkesine uygun olarak kamulaştırma hakkına sahiptirler. Ancak çıkarılan 

                                                
81 İkinci Türkiye Şehircilik Kongresi, İstanbul, 6-7-8- Kasım 1986, Türkiye’de İmar Hareketlerinde 
Yeni Dönem, s. 31. 
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yasalar ve uygulamada; devletin güçlendirilmesi ve kalkınma gibi bir takım kaygılar 

sonucunda söz konusu bu ilke göz ardı edilmiştir.82 

1939 yılında çıkarılan 3710 sayılı ‘’Belediye İstimlak Kanunu’’, belediyelerin 

kamulaştırma işlemlerini yeniden düzenlemiştir. Kanunda, belde sakinlerinin sıhhi, 

estetik ihtiyaçları amacıyla kamulaştırma yapılabileceği de öngörülmüştür. 

Kamulaştırma işleminin uygulanmasında, merkezi yönetim – yerel yönetim 

ayrımını ortadan kaldırılmasını öngererek işlemle ilgili bütüncül bir yaklaşım sunan 

1956 tarihli ve 6830 sayılı ‘’İstimlak Kanunu’’, ülkemiz kamulaştırma hukuku 

açısından çok önemli bir noktadır. 1960 yılında değiştirilerek kamulaştırmanın 

kapsamını genişletecek  yeni düzenlemeleri öngörür hale getirilen söz konusu yasa, 

1879 tarihli ‘’Menafi-i Umumiye İçin İstimlak Kararnamesi’’ni ve 1939 tarihli 

‘’Belediye İstimlak Kanunu’’nu yürürlükten kaldırmak suretiyle kamulaştırma 

mevzuatının bütünlüğünün sağlanmasında etkin bir rol oynamıştır. Bunun yanında 

mevzuatın aksayan bazı yönlerinin giderilmesi de bu kanun ve kanunda 1960 yılında 

yapılan değişiklikler sayesinde  gerçekleşmiştir. 

Cumhuriyet döneminin sözkonusu bu ilk kırk yıllık döneminde, kamulaştırma 

işlemi ile ilgili genel hükümler getiren yasaların yanında belli bölgeler ve belli 

işlevler için özel bazı kamulaştırma yasaları da çıkarılmıştır. 1925 tarihli ve 583 

sayılı ‘’Ankara’da İnşaası Mükerrer Yenimahalle İçin Merkezi Yerler İle Bataklık 

Ve Mergazi Arazinin Şehremanetine İstimlaki Hakkında Kanun’’, 1926 tarihli ve 

929 sayılı ‘’Devlet Demiryolları Kamulaştırma Yasası’’, 1940 tarihli ve 3887 sayılı 

‘’Milli Savunma İhtiyaçları İçin Kamulaştırma Yasası’’, yine 1940 tarihli ve 3908 

sayılı ‘’Yeniden Kurulacak Erzincan Şehir Yerinin Kamulaştırılması Hakkında 

                                                
82 Bayram Uzun; 2000. 



 41 

Yasa’’ ve 1961 tarihli ‘’Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen 

Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun’’  bu tür özel 

yasalara birer örnektir. 

1961 Anayasası da kamulaştırma işlemine yer vererek, kamulaştırma 

karşılığının ödenmesinde gerçek değerin önemine dikkat çekmiştir. Anayasa’nın 38. 

maddesi, taşınmaz malların, ‘’gerçek karşılıkları peşin olarak ödenmek’’ kaydıyla 

kamulaştırılabileceğini açık olarak belirtmiştir. 

1982 Anayasası da, kamulaştırma ile ilgili olarak 1961 Anayasası’nın 

öngördüğü sınırlar içerisinde kalmıştır. Anayasa’nın 46. maddesi, devlet ve kamu 

tüzel kişilerinin; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin 

ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir 

kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde 

idari irtifaklar kurmaya yetkilidir diyerek kamulaştırma işleminin anayasal sınırlarını 

çizmiştir.  

Anayasa’da 2001 yılında yapılan değişiklikle, kamulaştırma bedeli tespitinde 

kullanılacak ölçütler madde metninden çıkarılmış, sonuç olarak kamulaştırma 

işleminde ödenecek karşılık yeniden yasa koyucunun takdirine bırakılmıştır.83 

Kamulaştırma işlemi ile ilgili olarak en son çıkarılan yasa olan 1983 tarihli ve 

2942 sayılı ‘’Kamulaştırma Yasası’’, 6830 Sayılı İstimlak Kanunu’nu tamamen 

yürürlükten kaldıran ve halen yürürlükte olan yasadır. 2001 yılında 4650 Sayılı 

Kanun ile önemli değişikliklere uğrayan yasada, sözkonusu değişikliklerle, 

kamulaştırma için yeterli ödenek temini, tarafların öncelikli olarak anlaşmalarının 

öngörülmesi, üzerinde uzlaşılamayan kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti gibi 
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yeni esaslar getirilmiştir. Biz de kamulaştırma ile ilgili hukuksal aktarımımızı 

Anayasa ile birlikte, temel olarak bu kanun üzerinden yapacağız. 

 

II.3. GÜNCEL MEVZUAT AÇISINDAN KAMULAŞTIRMA 
 
Yukarıda anlatıldığı üzere, Türk hukuksal hayatında her zaman için oldukça 

önemli bir yere sahip olmuş bulunan kamulaştırma işlemi, bugün de, hukuksal 

hayatımızın içerisinde hayati bir noktadadır. Her ne kadar, bu çalışmanın amacı, 

kamulaştırmanın hukuksal boyutlarını yansıtmak olmasa da, çalışmada ulaşılmak 

istenilenlerin anlaşılabilmesi işlemin hukuksal yönüne de değinilmesini zorunlu 

kılmaktadır.  

 

II.3.1. KAMULAŞTIRMANIN YASAL TEMELLERİ 

Mülkiyet hakkına ağır bir biçimde müdahalede bulunması sebebiyle, 

amacının, kapsamının ve uygulama sürecindeki her safhanın mutlak surette hukuksal 

temele sahip kılınması gerekliliği bulunan kamulaştırma işleminin ülkemizdeki yasal 

temelleri kapsamında, ilk önce 1982 Anayasası’ndaki ilgili genel hükümler 

incelenmeye çalışılacaktır. 

Anayasal hükümlerin incelenmesinden sonra sıra, kamulaştırma işlemi ile 

ilgili tüm iş ve işlemlerin hukuksal altyapısını düzenleyen, 1983 tarihli ve 2942 

Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na gelecek, Kanun, temel hükümlerine değinilmek 

suretiyle ele alınmaya çalışılacaktır. 

 

 

 



 43 

II.3.1.1. T.C. ANAYASASI’NDA KAMULAŞTIRMA 

Yönetimlerin olağan mal edinme yöntemleri içerisinde en önemli konuma 

sahip bulunan kamulaştırma işleminin ülkemizdeki mevcut anayasal temellerinin 

görülebilmesi için incelenmesi gerekli ilk yer halen yürürlükte bulunan 1982 

Anayasası’nın mülkiyet hakkını düzenleyen 35. maddesidir. 

 Anayasa’nın 35. maddesi, herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğunu 

belirttikten hemen sonra, bu hakların ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla 

sınırlandırılabileceğinin altını çizmektedir. 

 Maddenin son fıkrasına göre de, mülkiyet hakkının kullanılması toplum 

yararına aykırı olamaz. 

 Anayasamızın mülkiyet konusundaki 35. maddesi, bu hakkın mutlak bir hak 

olarak görülmediğini, kamu yararı amacıyla yasayla sınırlandırılabileceğini gösterir. 

Hele de ‘’mülkiyet hakkının toplum yararına kullanılamayacağı’’na ilişkin son fıkra, 

çağdaş anayasalardaki mülkiyet düzenlemelerine uygun olarak, dengesiz ve sağlıksız 

kentleşmeyi, toprak vurgunculuğunu (spekülasyonu) önleyebilmek açısından bir 

güvence niteliğindedir.84 

 Mülkiyet hakkına kamusal amaçlarla müdahalenin sınırlarını genel olarak 

belirleyen bu maddenin ardından Anayasamız, 46. maddesiyle kamulaştırma 

işleminin anayasal temelini oluşturmuştur. 

 03.10.2001 tarih ve 4709 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesiyle değişen ve 

17.10.2001 tarihinden itibaren geçerli olarak yürürlüğe giren şekliyle 46. madde şu 

hükümleri barındırmaktadır: 

                                                
84Ruşen Keleş ve Ayşegül Mengi; 2003. 
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 ‘’Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek 

karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların 

tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya 

ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

 Kamulaştırma bedeli ile kesin olarak hükme bağlanan artırım bedeli nakden 

ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve 

sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların 

yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların 

bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi 

öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde 

taksitler eşit olarak ödenir. 

 Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye 

ait olanların bedeli her halde peşin ödenir. 

 İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple 

ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde  kamu alacakları için öngörülen en yüksek 

faiz uygulanır.’’ 

 Anayasamızda, yukarıda da bahsedilen 3.10.2001 tarihli ve 4709 Sayılı 

Kanun ile yapılan değişiklik, kamulaştırma bedel ölçütlerini Anayasa’dan çıkararak, 

yalnızca ‘’bedelin nakden ve peşin olarak ödeneceği’’ hükmünü madde metni içinde 

bırakmıştır.  

Ülkemizde, devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamulaştırma yoluyla mal 

edinmelerinde uymaları gereken genel kuralları belirleyen 46. maddenin, özetle; 

kamulaştırmanın şartlarına,  yetkili organlara, kamulaştırmaya konu olabilecek 

mallara ve kamulaştırma bedelinin ödenme şekillerine değindiğini söylemek 
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mümkündür. Maddenin bir başka özelliği de, kamulaştırmanın kimler tarafından 

yapılabileceğinin düzenlenmesi fakat kamulaştırmayı tanımlamamasıdır.85 

 

 II.3.1.2. KAMULAŞTIRMA KANUNU 

Ülkemiz yönetimlerinin kamulaştırma işlemlerinin hukuka uygun bir biçimde 

yerine getirilmeleri için ihtiyaç duydukları tüm temel kural ve ilkeleri bünyesinde 

barındıran 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nu, konumuz açısından esas ve temel 

hukuki belge olarak kabul etmekteyiz. 

Tıpkı Anayasa gibi, kamulaştırma işleminin tanımına yer vermeyen 2942 

Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 1. maddesiyle kapsamını belirlemiştir. Buna göre, ‘’Bu 

kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 

mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzel kişilerince 

kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, 

taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz 

malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı 

hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini 

düzenlemektedir.’’ 

‘’Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına 

yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.’’ 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından, 

gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamu 

yararının gerekliliği ilkesine uygun olarak kamulaştırılmasını ve yapılacak 

                                                
85 Halil Kalabalık: İmar Hukuku Dersleri, Ankara,  Seçkin Yayınları, 2003, s. 125. 
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kamulaştırmalarda taşınmaz sahiplerine, kamulaştırmayı yapan idare tarafından 

ödenecek kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını düzenler.86 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2001 yılında çıkarılan 4650 Sayılı Kanun 

ile köklü değişikliklere uğramıştır. 

4650 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler şöyle özetlenebilir: 

a)  Yönetimler, yeterli ödeneğe sahip olmadan kamulaştırma işlemine 

başlayamayacaklardır. 

b)  Öncelikli olarak, taşınmaz malı satın alma usulünün uygulanması 

esası getirilmiştir. 

c) Kamulaştırma bedelinin il ve ilçe kıymet takdir komisyonları yerine 

mahkemelerce tespit edilmesi esası getirilmiştir. 

d) Kamulaştırma işleminin iptali için dava açılmış olmasının, işlemlerin 

durdurulmasına yetmeyeceği, bunun için yürütmenin durdurulması kararı verilmiş 

olmasının aranacağının altı çizilmiştir. 

 

II.3.2. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN HUKUKİ TAHLİLİ 

Kamulaştırma işleminin hukuksal yönünün, çalışmamızla sağlanmaya 

uğraşılan amaçlara ulaşabilmeye yeterli olacak düzeyde iyi anlaşılabilmesi, salt 

olarak, işlemle ilgili kanunların ele alınmasıyla mümkün olamayacağından, 

kamulaştırmanın hukuki profilinin, işlemin sahip olduğu konu, yetki, kamu yararı ya 

da bedel tespit mekanizması gibi unsurlara değinilmek suretiyle çıkarılması 

gerekmektedir. Aşağıda bu amaç da gözetilmek suretiyle, işlemin hukuksal yapısının 

aktarılmasına devam edilecektir. 

                                                
86 Veli Böke; 2004. 
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II.3.2.1. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KONUSU 

Kamulaştırma işleminin konusunun ne olduğu, 2942 Sayılı Kanun’un 3. 

maddesinde açıklığa kavuşturulmuş olup bunlar, ‘’yönetimlerin kanunlarla yapmak 

yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi 

için gerekli olan taşınmaz mallar, kaynaklar ve irtifak hakları’’dır. 

 

II.3.2.2. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNDE KAMU YARARI KARARI 

Yönetimlerin yapmakla yükümlü oldukları tüm işlem ve eylemlerin nihai 

amacının kamu yararını sağlamak olduğundan daha önce bahsetmiştik. Bu bağlamda 

kamulaştırma işleminin de aynı nihai amacı sağlama iradesinde olduğu açıktır. 

Bir taşınmazın kamulaştırılabilmesi için, tahsis edilme amacının, yani kamu 

yararının açık ve kesin olarak belirtilmesi, somut gerekçelere dayandırılması ve bu 

amacına uygun olması gerekir.87 Bir başka anlatımla, kamulaştırma ancak kamu 

yararını gerçekleştirmek için yapılabileceğine göre, öncelikle yönetimi kamu yararını 

gerçekleştirmeye yönelten etkenin belirtilmesi gerekir.88 

Hukukumuz, kamulaştırma işlemi açısından, yukarıda aktarılan gerekliliklerin 

karşılanabilmesi amacıyla, işleme başlanılmadan önce bir ‘’kamu yararı kararı’’ 

alınmasını mutlak bir koşul olarak öngörmüştür. Bu kararın alınmasıyla, işlemin 

hukukiliği ve toplum çıkarlarına uygunluğu yetkili organlarca tescillenmiş olacaktır.  

Kamulaştırma işleminin sebep unsurunu belirleyen kamu yararı kararı 

kavramına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 5. maddesinde yer verilmiştir. 

Sözkonusu maddeye göre kamu yararı verecek merciler şunlardır: 

a) Kamu idareleri ve kamu tüzel kişileri; 
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88 Metin Günday; 2002. 



 48 

-  Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan, Bakanlar Kurulu’nca 

kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin 

gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm 

amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık, 

- Köy yararına kamulaştırmalarda Köy İhtiyar Kurulu, 

- Belediye yararına kamulaştırmalarda Belediye Encümeni, 

- İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda İl Encümeni, 

- Devlet yararına kamulaştırmalarda İl Yönetim Kurulu, 

- Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Yükseköğretim 

Kurulu, 

- Üniversite, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları, 

-   Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına 

kamulaştırmalarda İlçe Yönetim Kurulu, 

-  Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler 

yararına kamulaştırmalarda İl Yönetim Kurulu, 

-    Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda 

Bakanlar Kurulu, 

 -    Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda 

Bakanlar Kurulu. 

b) Kamu kurumları yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulu veya 

idare meclisi, bunların olmaması halinde yetkili yönetim organları, 
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c) Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin, özel hukuk 

tüzel kişileri yararına kamulaştırmalarda ise; yönetim kurulları 

veya idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim organlarının 

başvuruları üzerine gördükleri hizmet bakımından denetimine 

bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık. 

Kamulaştırma yetkisi, kamu gücünü kamu adına kullanabilen ve bu kanunun 

5. maddesinde sayılan kurumların uhdesinde bulunan bir güçtür. Kamulaştırma 

yetkisine sahip kurumlar, kamu gücünden doğan yetkilerini kullanarak, kendi görev 

alanları çerçevesinde kamulaştırma yapabilirler. Kamu kurumlarının aksi yönde ve 

görev alanları dışında bir konu için kamulaştırma yapmaları, ortaya yetki gaspı 

problemini çıkarır. Böyle bir kamulaştırma işlemi yetki yönünden hukuka aykırılık 

teşkil eder.89 

 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6. maddesinde de kamu yararı 

kararını onaylayacak mercilere yer verilmiştir. Söz konusu maddeye göre kamu 

yararı kararları; 

- Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümeni kararları, ilçelerde kaymakamın, 

il merkezinde valinin, 

- İlçe yönetim kurulları, il encümenleri ve il yönetim kurulları kararları, 

valinin, 

- Üniversite yönetim kurulu kararları, rektörün, 

- Yükseköğretim Kurulu kararları, kurul başkanının, 

- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu kararları, genel 

müdürün, 

                                                
89 Veli Böke; 2004. 
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- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararları, 

Yüksek Kurum Başkanının, 

- Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare 

organları kararları, denetimine bağlı oldukları bakanın, 

- Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri yararına; köy, belediye veya 

özel idarece verilen kararlar, valinin, 

onayı ile tamamlanır. 

Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararlarının 

ayrıca onaylanması gerekmez. 

 Kamulaştırmada ilk adım, her ne kadar bir ‘’kamu yararı kararı’’ alınması ise 

de, imar planlarının uygulanması amacıyla yapılması öngörülen kamulaştırmalarda, 

yasa, böyle bir kararın alınmasına, işlemin kısa sürede tamamlanması bakımından, 

gerek görmemiştir. Nitekim, Yasanın bununla ilgili 6. maddesinin son fıkrasında 

şöyle denilmektedir: ‘’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 organınca kamulaştırma 

işlemine başlandığını gösterir bir karar alınır.’’90 

  

II.3.2.3. KAMULAŞTIRMA KARŞILIĞINDA ÖDENECEK BEDEL 

Kamulaştırma işleminin, içeriği itibariyle en can alıcı noktası olan bedel 

tespiti, işlemle ilgili hukuki uyuşmazlıklar ile bilimsel ve teorik tartışmaların merkezi 

konumundadır. 

                                                
90 Ruşen Keleş; 2004. 
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 Bedel tespitinin bu denli hayati bir konumda bulunmasının nedenini, tespitin 

yapılması usullerindeki çeşitlilikte aramak gerekir. Gerçekten de, kamulaştırma 

işlemi gerçekleştirilen her yer için geçerli olan tek bir bedel tespit usulü 

bulunmamakta, bu nedenle kamulaştırma bedelinin tespit esasları ülkeden ülkeye 

farklılık arzetmektedir.  

 Bu sebepten ötürü, hukukumuzdaki kamulaştırma bedeli tespiti esaslarına 

değinmeden önce uygulanan tüm bedel tespiti usullerine bu çalışmada kısaca yer 

vermek doğru olacaktır. 

 Kamulaştırılacak taşınmazın değerinin tespit edilmesinde, ‘’objektif usul’’, 

‘’subjektif usul’’, ‘’karma usul’’ ve ‘’organik usul’’ olmak üzere dört temel bedel 

tespit usulü bulunmaktadır. 

a- Objektif  Usul (Nesnel Usul): 

Objektif usul, bina ve arazi vergisine matrah olan değerleri gibi, 

taşınmazın değerinin belirlenmesinde ‘’bilinen, belirli ve sabit’’ bir değerin esas 

alındığı bedel tespit yöntemidir. ‘’Karineler Sistemi’’ adı da verilen bu usulde takdir 

ve tahminin yeri yoktur.91 Bu usulde, ödenecek karşılığın miktarı, yasalarla, kamu 

yararına uygun ve kamunun ödeme gücü içinde bir düzeyde saptanır.92 

 Objektif (nesnel) bedelle yapılan kamulaştırmalar, kamu yönetimine, 

kentlerin içinde ve gelişme alanlarında çok miktarda arsa ve araziyi ucuz fiyatlarla 

elde etmek olanağını verir. Usul, özellikle azgelişmiş ülkelerin yoksul belediyeleri 

için bir cankurtaran simidi gibidir.93 

b- Subjektif Usul (Öznel Usul): 

Kamulaştırma bedelinin tespitinde, taşınmaza komşu olan diğer  

                                                
91 Halil Kalabalık: İmar Hukuku, Ankara,  Seçkin Yayınları, 2002, s. 202. 
92 Ruşen Keleş; 2004. 



 52 

taşınmazların emsal değerleri ve alım satım rayici (sürüm değer) gibi hususların 

dikkate alındığı usule subjektif (öznel usul) adı verilir.94 

Subjektif bedel ölçütü, taşınmaz mal için piyasada geçerli fiyatın tam 

olarak sahibine ödenmesini gerektirir. Fiyat ise, taşınmaz malın benzerlerine  

bakılarak saptanır. Söz konusu bu rayiç bedel (sürüm değer) ölçütünün, kamu 

yönetimlerini ağır ödeme yükü altına soktuğu ve kent planlamasını güçleştirdiği 

açıktır.95 

c- Karma Usul:  

Karma usul; objektif usul ile subjektif usul arasında bir denge 

sağlayabilmek ve ve iki usulün de olumlu yanlarını tek bir sistemde toplayabilmek 

amacıyla oluşturulmuş bir diğer bedel tespit usulüdür. Bu usulde, kamulaştırılacak 

taşınmazın, kamulaştırmanın yapıldığı  yıl içindeki maliyeti, emsal alım – satım 

bedeli gibi bazı objektif esaslar tespit edildikten sonra, kıymeti takdir eden  kurullar  

bedelin nihai  olarak tespitinde serbest bırakılmaktadır.96 

d- Organik Usul: 

Bedel tespitindeki son usul olan organik usulde, bedelin belirlenmesi,  

ya doğrudan idare ya da yarı yargısal kurullar tarafından ya da mal sahipleri 

tarafından kurulacak bir jüri tarafından yapılmaktadır.97 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda öngörülen kamulaştırma bedeli tespiti 

sistemimiz, büyük ölçüde subjektif usulün temel ilkelerine sahip olmakla beraber, 

objektif usulün de belli özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. 

                                                                                                                                     
93 Ruşen Keleş; 2004. 
94 Halil Kalabalık; 2002. 
95 Ruşen Keleş; 2004. 
96 Halil Kalabalık; 2002. 
97 Halil Kalabalık; a.g.e. 
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 Bir defa, kamulaştırma bedeli, ülkemizde ‘’gerçek karşılık’’ üzerinden 

ödenmektedir. Bu 1961 Anayasası’nın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, kısa süreli 

ve dar kapsamlı değişiklikler haricinde değişmemiş bir durumdur. Bu bakımdan, 

bedel tespit sistemimizin ana çizgisinin subjektif bedel olduğunu söylenebilir. 

 Diğer yandan, 2942 Sayılı Kanun’un kamulaştırma bedelinin ödenmesi ile 

ilgili olan 11. maddesinde yer alan bedel tespit ölçütlerinin bir kısmının objektif 

karakterli olduklarını söyleyebilmek mümkündür. Maddede yer alan ‘’resmi 

makamlarca yapılmış kıymet takdiri’’,  ‘’vergi beyanı’’ ve ‘’diğer objektif ölçütler’’ 

ifadelerin, kamulaştırma bedeli tespitinde objektif usule uygun öğeler olduğu açıktır. 

  

 Kamulaştırma Bedeli Tespit Esasları: 

Hukukumuzda, kamulaştırma bedelinin tespiti konusunda ilk ve esas sözü, 

2001 yılına değin Anayasa söylemiştir. Anayasamızda bu tarihte yapılan değişiklikle, 

bedel tespitine ilişkin hükümler madde metninden çıkarılmış, bu konuda tek yetkili 

hukuki kaynak olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu bırakılmıştır. 

 1982 Anayasası’nın 46. maddesinin ikinci fıkrası, kamulaştırma bedelinin 

saptanmasında nelerin dikkate alınacağını yasanın belirleyeceğini göstermiş, bununla 

birlikte, yasanın dikkate alması gereken ölçütlere yer vermişti. Bu ölçütler şunlardı: 

  1- Vergi bildirimi. 

  2- Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış değer 

takdirleri. 

  3- Taşınmaz malların birim fiyatları. 

  4- Yapı mal oluş hesapları 
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  5-  Başka nesnel ölçütler.98 

  

 Anayasa ayrıca, böylece bulunacak bedel ile vergi bildirimindeki değer 

arasındaki farkın nasıl vergilendirileceğini de yasanın göstereceğini hükme 

bağlamıştı. Anayasada 2001 yılında 4709 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklik 

sonucunda, yukarıda sıralanan ölçütlerin yer aldığı 2. fıkra Anayasadan tümüyle 

çıkarılmış, ‘’bedelin nakden ve peşin olarak ödeneceğinin’’ belirtilmesiyle 

yetinilmiştir.99 

 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ise, 4650 Sayılı Kanun ile değişik 11. 

maddesinde bedel tespit esaslarına yer vermiştir. Söz konusu maddeye göre, kanunun 

15. maddesi uyarınca il ve ilçelerde oluşturulacak bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak 

taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyetiyle birlikte giderek, 

hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın; 

  - Cins ve nevini, 

  - Yüzölçümünü, 

  - Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her 

unsurun ayrı ayrı değerini, 

  - Varsa vergi beyanını, 

  - Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet 

takdirlerini, 

  - Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan 

emsal satışlara göre satış değerini, 

                                                
98 Ruşen Keleş; 2004. 
99 Ruşen Keleş; a.g.e. 



 55 

  - Yapılarda, (kamulaştırma tarihindeki) resmi birim fiyatları ve 

yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, (‘’kamulaştırma tarihindeki’’ 

ibaresi Anayasa Mahkemesi’nin 9 / 4 / 2003 tarihli ve E.:2002 / 79, K.:2003 / 

29 sayılı kararı ile iptal edildiğinden madde metninden çıkarılmıştır.) 

  - Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri, 

 Esas tutarak düzenleyecekleri raporda, bütün bu unsurların cevaplarını ayrı 

ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir 

değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler. 

 Aynı madde, taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren 

imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen 

kullanma şekillerine göre getireceği karın dikkate alınmayacağını da hükme 

bağlamıştır. 

Bu hükmü, imar planlarının uygulanması sonucunda arsalarda yer alacak 

değer artışlarından, kamunun peşin olarak yararlanmasının istenmemiş olduğu 

biçimde yorumlamak gerekir. Kimi ülkelerde, bu tür artışlar, kamulaştırma 

değerinden düşülmektedir. Dolayısıyla belediyelerin işi kolaylaşmaktadır.100 

 Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle 

taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle 

belirtilir. 

 İrtifak kurulan alanın dışında kalan taşınmazın değerinde meydana gelen 

azalma, metrekareye göre hesaplanır. Bu farkın, taşınmazın yüzölçümü ile çarpımı 

kamulaştırma bedelini meydana getirir. Ancak kamulaştırma karşılığı, bu değere, 

irtifak hakkı kurulması için kamulaştırılan alanın değerinin eklenmesi ile bulunur. 

                                                
100 Ruşen Keleş; 2004. 
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II.3.2.4. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNDE ÖZEL DURUMLAR 

Hukukumuz açısından kamulaştırma işlemi, 2942 Sayılı Kanun’da da 

değinilmiş bulunan bazı özellikli durumları da bünyesinde barındırmaktadır. İşlemin 

gerektiği gibi anlaşılabilmesi açısından bu özellikli durumların da incelenmesi yararlı 

olacaktır. 

 

Kısmen Kamulaştırma: 

 Anayasa’nın, daha önce de yer vermiş olduğumuz 46. maddesi, taşınmaz 

malların tamamı yerine bir kısmının da kamulaştırabileceğini hükme bağlamıştır. 

 Kısmen kamulaştırma, 2942 Sayılı Kanun’un 12. maddesinde daha kapsamlı 

bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri; 

- Kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamulaştırma sebebiyle bir 

değişiklik olmadığı takdirde, o malın 11. maddede belirtilen esaslara göre 

takdir edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen miktarıdır. 

- Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle 

eksilme meydana geldiği takdirde; bu eksilen değer miktarı tespit 

edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde 

tayin olunan kamulaştırma bedeline eksilen değerin eklenmesiyle bulunan 

miktardır. 

- 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 artan değerin çıkarılmasıyla bulunan miktardır. 
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‘’C’’ bendi gereğince yapılacak indirme, kamulaştırma bedelinin yüzde 

ellisinden fazla olamaz. 

 Yine aynı maddeye göre, ‘’Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan 

kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise, kamulaştırma işlemine karşı idari 

yargıda dava açılmayan hallerde mal sahibinin en geç, kamulaştırma kararının 

tebliğinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvurusu üzerine, bu kısmın da 

kamulaştırılması zorunludur.’’ 

  

Trampa Yoluyla Kamulaştırma: 

Taşınmaz malikinin kabul etmesi halinde, kamulaştırılan taşınmaz malın 

bedeli yerine, idarenin kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş olan taşınmaz 

mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarının verilmesine 

trampa yoluyla kamulaştırma denilmektedir.101 

 Özellikle belediyelerin, yol ve yeşil alan gibi kamu alanı ihtiyaçlarını 

karşıladıkları ve ‘’takasa gitme’’ diye adlandırdıkları usul, trampa yoluyla 

kamulaştırma usulüdür. Trampa, en özlü biçimiyle, malın malla değişimidir. Devlet, 

kamu hizmetinde kullandığı bir malını gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait 

mallarla trampa edebilir. Ayrıca, çeşitli kamu kuruluş ve kurumları arasında da böyle 

bir değişim sözkonusu olabilir.102 

 Trampa yoluyla kamulaştırma, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26. 

maddesinde düzenlenen bir kamulaştırma usulüdür. Söz konusu maddeye göre, ‘’mal 

sahibinin kabul etmesi halinde, kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine 

                                                
101  Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan: İdare Hukuku-Genel Esaslar 1. Cilt, Ankara, Turhan Kitabevi, 
2001, s.916. 
102 Veli Böke; 2004. 
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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 komsiyonca tespit edilir. Taşınmaz mal 

bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak, idarenin vereceği 

taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüzyirmisini aşamaz.’’ 

  

Acele Kamulaştırma: 

Acele kamulaştırma, Kanunun istisnai olarak öngördüğü bir usuldür. Bu 

usulle ilgili 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ndaki hükümler, 4650 Sayılı 

Kanun’un 15. maddesi ile değiştirilmiş ve değişen diğer maddelere uyumlu hale 

getirilmiştir. 

 Kanuna göre, 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 

uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleciliğine Bakanlar Kurulu’nca 

karar alınacak hallerde, özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda, gerekli 

olan taşınmaz mallar acele kamulaştırma işlemine tabi tutulabilir. 

 

Kamulaştırmadan Vazgeçme: 

Kamulaştırma bir idari işlem olması nedeniyle, idari işlemin geri alınması 

hakkındaki genel hükümlere tabidir. Bununla beraber, kamulaştırma sonunda, 

kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti idareye geçeceğinden, 2942 Sayılı 

Kamulaştırma Kanunu, bu konuya ilişkin olarak 21 ve 22’ nci maddelerinde özel 

hükümlere yer vermiştir. Bu maddelere göre, idarenin kamulaştırmadan vazgeçmesi, 
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kamulaştırmanın ve kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden sonra olabileceği gibi, 

henüz kamulaştırma ve kamulaştırma bedeli kesinleşmeden de olabilir.103 

Kamulaştırmadan vazgeçme kararı, kamulaştırma kararını veren merci 

tarafından verilmektedir. Mülkiyet hakkının eski malike tekrar dönmesine neden olan 

kamulaştırmadan vazgeçme işlemi, kamulaştırma ile ilgili olarak devam eden dava 

sırasında meydana geldiyse, dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi 

gözetilerek mahkemece maktuen takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir. 

Açılan kamulaştırma bedelinin tespit davasında mahkemece verilen karar 

kesinleşmişse, 2942 Sayılı Kanunun 21. maddesine göre işlemden vazgeçmek 

mümkün değildir. Kesinleşen kamulaştırmadan vazgeçilmesi, ancak Kanunun 22. 

maddesi uyarınca tarafların anlaşması suretiyle mümkündür.104 

 

Malikin Geri Alma Hakkı: 

Kamu yararı kararından belirtilen sebebin gerçekleşmemesi ve taşınmazın 

kamu yararına kullanılamayacağının anlaşılması durumunda kamulaştırma işleminin 

iptal edilerek işleme konu olan taşınmazın eski malikince geri alınabilmesi gerekir. 

Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında ‘’...taşınmaz malikinin 

kamulaştırma yolu ile değiştirilmesinin nedeni, kamu yararının karşılanması 

zorunluluğunun, özel mülkiyet hakkının korunmasından daha üstün tutulmasıdır. 

Buna göre kamulaştırma yapıldıktan ve işin niteliği bakımından ve işin niteliği 

bakımından belli süre içinde taşınmaz malın kamu yararının gerektirdiği yönde 

kullanılmaya başlanmamış olması durumunda kamu yararının zorunlu kıldığı 

gereksinimin kalmamış ya da gerçekleşmemiş olması sonucu doğmakta ve 

                                                
103 Metin Günday; 2002. 
104 Veli Böke; 2004. 
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dolayısıyla kamulaştırmayı haklı gösteren neden ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu 

durumda özel mülkiyet hakkının korunmasını engelleyen neden ortadan kalkınca 

taşınmazın önceki malike geri verilerek mülkiyet güvencesi kuralına uyulması 

zorunluluğu belirtilmektedir.’’ denmektedir.105 

Kamulaştırmada malikin geri alma hakkını, 2942 Sayılı Kanunun 23. maddesi 

düzenlemektedir. Maddeye göre, kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden 

itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece; kamulaştırma devir ve amacına 

uygun hiçbir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca 

tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları 

kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte 

ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir.  

Aynı madde, geri alma hakkının, doğmasından itibaren bir yıl içinde 

kullanılmasını öngörmekte, bu süre içinde kullanılmayan geri alma hakkının 

düşeceğini belirtmektedir. 

Buna göre malikin geri alma hakkının doğabilmesi için, kamulaştırma 

bedelinin kesinleşmesinden itibaren 5 yıl içinde şu koşullardan birinin gerçekleşmiş 

olması gerekir: 

- Kamulaştırmayı yapan idarece, kamulaştırılan taşınmaz üzerinde 

kamulaştırma sebep ve amacına uygun hiçbir işlem ya da tesisat 

yapılmamış olmalıdır.106 

- Veya kamulaştırmayı yapan idarece kamulaştırılan taşınmaz 

kamulaştırma sebebi ve amacı dışında ve fakat kamu yararına yönelik bir 

                                                
105 Metin Günday; 2002. 
106 Metin Günday; a.g.e. 



 61 

başka ihtiyaca tahsis edilmeyerek olduğu gibi bırakılmış olmalıdır.107 

Kamulaştırılan taşınmazın iade isteminin olumlu sonuçlanabilmesi için, 

davanın süresi içinde açılması yanında, ayrıca taşınmaz malın 

kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmadığının da saptanması 

zorunludur.108 

- Ya da kamulaştırmayı yapan idareden başka bir idare tarafından 

kamulaştırma yoluyla gerçekleştirilecek bir kamu yararı amacıyla 

kamulaştırılan taşınmazın kendisine devrinin istenmesi ve devrin de 

yapılmış olmasına karşın, devralan idarece de devir amacına ya da genel 

olarak kamu yararına yöenlik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek olduğu gibi 

bırakılmış olmalıdır.109 

  

 Kamulaştırılan taşınmaz malikinin malı geri alma şartlarında değinildiği gibi, 

idarenin kamulaştırdığı taşınmazı mutlaka kamulaştırma sebep ve amacına uygun 

olarak kullanması veya kullanmaya başlaması zorunlu değildir. İdare, kamulaştırdığı 

taşınmazı kamulaştırma amacına olmamakla beraber, kamu yararına yönelik başka 

bir ihtiyacın karşılanmasına da tahsis edebilir.110 

 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, bu noktada 6830 Sayılı eski İstimlak 

Kanunu’ndan ayrılmaktadır. 6830 Sayılı İstimlak Kanununa göre, kamulaştırılan 

taşınmazın salt kamulaştırma sebep ve amacına uygun olarak herhangi bir tesisat 

yapılmayarak olduğu gibi bırakılması malikin geri alma hakkının doğması için 

yeterli idi. Bu nedenle, 6830 Sayılı İstimlak Kanunu’na göre idare, kamulaştırmanın 

                                                
107 Metin Günday; 2002. 
108 Halil Kılıç: Gayrimenkul Davaları, Ankara, Turhan Kitabevi, 1997, s.1472. 
109 Metin Günday; 2002. 
110 Metin Günday; a.g.e. 
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sebep ve amaç unsurları ile bağlı iken, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre 

sadece kamulaştırmanın amaç unsuruyla bağlı tutulmaktadır.111 

 Kanun, kamulaştırılan taşınmaz mal malikinin geri alma hakkının doğmadığı 

halleri de düzenlemiştir. 

Bir defa, kamulaştırmayı yapan idarenin, taşınmaz malı kendi rızası ile  

amacına uygun şekilde kullanmaması gerekmektedir. Taşınmaz, başka sebeplerle 

kullanılamayacak durumda olursa, bu madde kapsamına göre işlem 

yapılamayacaktır. Örneğin, kamulaştırılan taşınmaz sit alanı içine alınmışsa, olduğu 

gibi bırakma ve hiçbir işlem yapılmama unsurları gerçekleşmeyecektir. Bu durumda 

mal sahiplerinin geri alma hakkı doğmayacaktır.112 

Kanunun 23. maddesinin son fıkrasına göre, özel kanunlarda belirtilen 

istisnalar saklı tutulmuştur. Yine aynı fıkraya göre, 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu 

uyarınca yapılan kamulaştırmalarda geri alma hakkı kullanılmaz. Özel bir yasayla 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne devredilen Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün 

teşkilat ve görevlerini düzenleyen 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu’nun 2001 yılında 

4698 Sayılı Kanunla değişik 9. maddesinde, ‘’Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, 

sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel 

kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı 

Bakan onayı ile kamulaştırmaya yetkilidir.’’ hükmü bulunmaktadır.  

 Söz konusu madde uyarınca, Genel Müdürlük tarafından konut, sanayi, 

eğitim, sağlık ve turizm yatırımları içim yapılacak kamulaştırmalarda, kamulaştırılan 

taşınmazın kullanma amacı değişse de, 23. madde hükmü uygulanmayacaktır.113 

                                                
111 Metin Günday; 2002. 
112 Veli Böke; 2004. 
113 Veli Böke; a.g.e. 
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 23. maddenin uygulanmayacağı özel kanunlardan birisi de, 775 Sayılı 

Gecekondu Kanunu’dur. Kanunun 40. maddesinde; ‘’Bu kanun gereğince yapılan 

kamulaştırmalarda 6830 Sayılı İstimlak Kanununun 23. maddesi uygulanmaz 

denilmektedir.114 

 Son olarak, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun üçüncü maddesinde 

belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda da (örneğin sulama, baraj ve iskan 

projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, turizm, kıyıların 

korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar), malik için geri alma hakkı 

doğmaz.115  

Kamulaştırmasız El Atma: 

Genel olarak kamulaştırmasız el atma, idarenin usulüne uygun olarak alınmış 

bir kamulaştırma kararı olmaksızın özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza el 

atmasıdır.116 

 İdare tarafından gerçekleştirilen kamulaştırmasız el atma işleminin, 

uygulamada  hukuka ve kanunlara uygunluk yönünden farklılık arzeden bir yapıya 

sahip olması, doktrinde söz konusu işlemin ‘’hukuka aykırı kamulaştırmasız el 

atma’’ ve ‘’hukuka uygun kamulaştırmasız el atma’’ şeklinde iki başlık altında 

incelenmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Biz de bu nedenle kamulaştırmasız el atma 

işlemini bu ayrımdan yararlanmak suretiyle inceleyeceğiz. 

 

Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma: 

Esas olarak, idarelerin hiçbir yasal düzenlemeye dayanmaksızın özel 

mülkiyette bulunan bir taşınmaza el atmaları, mutlak ve ağır bir hukuka aykırılık hali 

                                                
114 Veli Böke; 2004. 
115 Metin Günday; 2002. 
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olarak değerlendirilir. Çünkü bu durum, mülkiyet hakkını ve kamulaştırmanın 

hukukiliğini düzenleyen yasal ilkelere açıkça aykırıdır. 

Bu tür el atma hareketleri, aslında idareden çıkmış olmalarına rağmen, yasal 

hiçbir dayanakları bulunmadığı ve usul dışı oldukları için bir idari eylem olarak değil 

‘’fiili yol’’ olarak nitelendirilmektedir. Bir başka anlatımla, böyle bir el atma o denli 

hukuka aykırı görülmektedir ki,  bu açık ve ağır hukuka aykırılık el atma eyleminin 

idari niteliğini ortadan kaldırmakta ve onu bir haksız fiil haline dönüştürmektedir.117 

Sonuç olarak; idarenin, belli yasal düzenlemelerin kendisine sunduğu 

imkanlar haricinde, hiçbir hukuki dayanağa sahip olmadan yaptığı işlemlerin tümü, 

ağır birer hukuka aykırılık durumu olarak değerlendirilecek, el atma fiilinde esas 

olarak ağır bir hukuka aykırılık söz konusu olacak, söz konusu fiili hukuka uygun 

hale getiren durumlar istisnai olarak değerlendirilecektir. 

 

Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma: 

Yukarıda da kısaca değinildiği üzere, bazı hallerde idare, belli yasal 

düzenlemelerin kendisine sunduğu imkanlar çerçevesinde özel mülkiyete yönelik 

olarak gerçekleştirdiği kamulaştırmasız el atma hareketini hukuka uygun hale 

getirebilmektedir. İdarenin bu tür hareketi doktrinde ‘’hukuka uygun 

kamulaştırmasız el atma’’ olarak nitelendirilir. 

Türk Hukuku açısından, hukuka uygun kamulaştırmasız el atma hareketi, 

kendisini 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinde sınırları çizilmiş olan 

‘’düzenleme ortaklık payı’’ uygulamasında göstermektedir.  

                                                                                                                                     
116 Metin Günday; 2002. 
117 Metin Günday; a.g.e. 
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3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18 inci maddesinin 1. fıkrasında, imar sınırı 

içinde bulunan arsa ve arazileri, maliklerinin ve diğer hak sahiplerinin muvafakati 

olmaksızın imar planına uygun ada ve parsellere ayırmaya, belediye ve mücavir alan 

içinde belediyeler ve bu alan dışında valilikler yetkili kılındıktan sonra, 2 nci 

fıkrasında ise, bu şekilde yapılacak bir düzenleme sonucunda, düzenlemeye tabi 

tutulan arsa ve arazilerin belli bir kısmının, bu düzenleme sonucu değerlerinde 

meydana gelecek değer artışı karşılığında, bir defaya mahsus olmak üzere düzenleme 

ortaklık payı olarak ayrılması öngörülmüştür.118 

Maddenin 2003 yılında değiştirilmiş yeni hali, düzenleme ortaklık payı 

alınmasındaki sınırlamalarda birtakım değişiklikler öngörmüştür. Buna göre, 

ayrılacak düzenleme ortaklık payı, düzenlemeye tabi tutulan arsa ya da arazilerin 

düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin ‘’yüzde kırkını’’ aşamayacaktır. Yasanın 

değiştirilmeden önceki halinde, bu oran ‘’yüzde otuzbeş’’ olarak belirlenmişti. 

Bu düzenlemeye göre, arazi ve arsa düzenlemesine tabi olan bir yerde arazisi 

olan kişi, bu düzenleme işlemi yapıldıktan sonra arazisinin % 40’ını kaybedecektir. 

Bunun için de kendisine hiçbir şekilde bedel ödenmeyecektir. Sonuç olarak, daha 

önce özel mülkiyette bulunan %40’lık bu yerler, ‘’arazi ve arsa düzenlemesi’’ 

sonucunda kamu tüzel kişilerinin mülkiyetine bedelsiz olarak geçecektir.119 

Öte yandan, ayrılacak düzenleme ortaklık payları, yalnızca düzenlemeye tabi 

yerlerin gereksinimi olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil alan,  cami 

ve karakol gibi genel hizmetler veya bu hizmetlere ilişkin tesisler için 

kullanılabilecek, başka amaçlara kapalı olacaktır. Madde metninde 2003 yılında 

yapılan değişiklikle ‘’cami’’ ibaresi ‘’ibadet yeri’’ olarak değiştirilmiştir. 

                                                
118 Metin Günday; 2002. 
119 Kemal Gözler: İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınları, 2002, s. 593. 
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Görülmektedir ki, düzenleme ortaklık payı alınması, usulün uygun olarak bir 

kamulaştırma kararı alınmasına gerek olmaksızın, özel mülkiyette bulunan 

taşınmazların belli bir kısmına hukuka uygun olarak zorla el atılmasıdır. 

Kamulaştırma yoluyla el atmada, taşınmazın el atılan bedelinin ödenmesi zorunlu 

iken, düzenleme ortaklık payı ayrılmasında herhangi bir bedel ödenmemektedir.120 

                                                
120 Metin Günday; 2002. 
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III. BÖLÜM: 
KAMULAŞTIRMA UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR 
 
  

Hemen her idari işlem gibi, kamulaştırma işlemi de, hukuksal yapısı sağlam 

bir biçimde oluşturulmuş olmasına rağmen, uygulamada yönetimler ve toplum 

üyeleri nezdinde çeşitli sıkıntılara ve anlaşmazlıklara neden olmaktadır.  

 Kamulaştırma işleminin, bireylerin mülkiyet haklarını tek yanlı bir 

müdahaleyle yok edebilen yapısı, uygulama açısından çok büyük maddi ve manevi 

sorunların baş sorumlusu konumundadır. Bu yapı ile ortaya çıkan değişik bir idare 

rejimi, karmaşık idari ve adli faaliyetler, bu faaliyetlerin yapılmasının önündeki 

birtakım idari olumsuzluk ve imkansızlıklar, işlemle ilgili olarak kamu ve malı 

kamulaştırılanlar arasındaki yorum ve anlayış farklılıkları ve kamulaştırma sonrası 

yaşanan sıkıntı ve yer yer toplumun genelini etkileyebilen çeşitli bunalımların her 

biri, kamulaştırma sorunlarının birer parçasını oluşturmaktadırlar. 

 Bu bağlamda, ilk olarak, ülkemizde kentsel topraklar üzerinde yapılan 

kamulaştırma faaliyetleri ile ilgili olarak en çok uyuşmazlık ve sıkıntı doğuran bedel 

ve bedel tespiti ile ilgili sorunlara öncelik vereceğiz.  

 Bedel tespitleriyle ilgili sorunların ardından, yönetimlerin karşılaştığı en 

önemli sorun olan mali kaynakların yetersizliği sorunu incelencektir.  

 Mali kaynakların yetersizliği sorununu, kamulaştırma işlemi ile ilgili olarak 

adli ve idari yargı mekanizmalarının işleyişinde yaşanan sorunların irdelenmesi takip 

edecektir. Bir sonraki başlıkta kamulaştırma işlemini yürütecek idarelerin yaşadığı 

yetişmiş personel ve teknik kapasite yetersizliği ele alınacaktır. 
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 Son olarak, kamulaştırma işleminin, işleme muhatap kişiler ve toplum 

kesimleri açısından doğurduğu sorunlar incelenecektir. 

 
III.1. KAMULAŞTIRMA BEDELİ SORUNU 
 
Kamulaştırma işleminin hem ilgili kuruluş, hem de taşınmazları 

kamulaştırılacak yurttaşlar bakımından en önemli unsurlarından biri, 

kamulaştırılacak taşınmaza, günün şartlarına göre tutarlı, geçerli, adil bir bedelin 

takdir edilmesidir.121 

  

III.1.1. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNDE KULLANILAN 
USULLER SORUNU: 
 

Taşınmazı üzerindeki mülkiyet hakkı, bir zorla el atma hareketiyle elinden 

alınan mal sahibinin bu hareket nedeniyle uğradığı zararın hukuka ve hakkaniyete 

göre tazmin edilmemesi durumunun, kamu vicdanı üzerinde olumsuz bir etkide 

bulunacağı açıktır. 

 Diğer yandan, kamulaştırma işlemindeki bedel tespitinin, işlemi yapacak olan 

idareyi mali yönden zora sokmayacak şekilde uygun olması, işlemin nihai amacı olan 

kamu yararının etkin bir biçimde sağlanabilmesi açısından hayati bir önem taşır. 

 Kamulaştırma bedelinin tespitindeki adalet, yukarıda bahsettiğimiz bu  iki 

toplumsal gerekliliğin arasında bir denge kurulması halinde sağlanabilecektir. Bu 

dengenin sağlanamaması, toplum kaynaklarının kötüye kullanımının yol açacağı 

refah seviyesi düşüşünden, toplumun devlete ve adalete olan güveninin sarsılması ve 

çeşitli sosyal sorunların yaşanmasına kadar gidebilecek büyük bunalımların 

sorumlusu olabilecektir. Bedel tespitini, Türkiye’deki kamulaştırma uygulamalarında 
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karşılaşılan bir ‘’sorun’’ olarak değerlendirip bu bölümde incelememizin nedeni de, 

konunun bu sözkonusu hassas niteliğinden kaynaklanmaktadır. 

 Kamulaştırma bedelinin tespitinde şu ölçüyü unutmamak gerekir ki, 

kamulaştırma, mal sahibini sebepsiz bir zenginleştirme ve kendisine piyango isabet 

ettirme olmadığı gibi, malını da elinden, değerinden çok düşük bir para karşılığı 

alarak onu fakirleştirme de değildir. Kamulaştırma karşılığı ile mal sahibi, 

kamulaştırmadan önceki yaşamını sürdürebilmeli; devletin kendisine haksızlık 

yaparak malını elinden zorla aldığı gibi bir duyguya kapılmamalı ve bunalıma 

düşmemelidir.122 

  

 III.1.1.1. KAMULAŞTIRMA BEDELİ TESPİT ÖLÇÜTLERİ VE 

TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR 

Kamulaştırma bedelinin adil ve tutarlı bir biçimde tespiti konusunun 2942 

Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun çeşitli maddeleri ile ilgili gerekçelerde 

değerlendirildiği görülmektedir. Kanunun 32. maddesinin gerekçesi, ‘’ 

Kamulaştırmalarda gayeye uygun hareketi sağlamak, suistimalleri ve spekülasyonları 

önlemek, kamulaştırma karşılığının, kanunun öngördüğü biçimde gerçek ölçülere 

göre tespitinin yapılmasını sağlamak, idareleri fazla yük altına sokmamak, taşınmaz 

sahipleri aleyhine olabilecek durumları önlemek amaçlanmıştır.’’ ifadesi ile, 

Kanunun bedel tespiti konusundaki hassasiyetini yansıtan bir örnek niteliğindedir. 

 Kamulaştırma işleminin gerçekleştirildiği tüm ülkelerde olduğu gibi 

Türkiye’de de kamulaştırma bedelinin tespitinde kullanılan ölçütün hangisi olması 

gerektiği büyük bir tartışma konusu olmuştur. 

                                                                                                                                     
121 Fethi Aytaç; Kamulaştırma ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Ankara, Amme İdaresi 
Dergisi, Cilt: 20 Sayı: 2, 1987, s. 66. 
122 Ali Arcak; Kamulaştırma-Devletleştirme Kanunları, Cilt: 1, İstanbul, 1986, s.151. 
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 Türkiye’de bedel tartışmasının tarafları olan kesimler, kamulaştırma 

bedelinin, tezimizin bir önceki bölümünde değinilen usuller içerisinden objektif 

(nesnel) usule veya subjektif (öznel) usule göre belirlenmesini savunanlar biçiminde 

birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Cumhuriyet döneminde çeşitli zamanlarda, bu önemli 

meselenin çözümüne büyük ilgi gösterilmiş ve konu üzerinde önemli fikir ayrılıkları 

ortaya çıkmıştır. Öyle ki,  Türkiye’nin kamulaştırma tarihi,  bedel tespitinin nasıl 

yapılacağı üzerindeki sert tartışmalar ile yaşıttır. Usuller üzerindeki teorik ve bilimsel 

tartışmalar halen de devam etmektedir. 

 Hatırlamak gerekirse, subjektif (öznel) bedel, her taşınmaz için saptanan 

rekabet piyasası bedeli anlamına gelir. Objektif yöntemde ise, yasama organı ölçütü 

kendisi koymaktadır.123 

 Cumhuriyet dönemine baktığımızda, kamulaştırma bedeli tespit esaslarının, 

kısa ömürlü birtakım hukuki değişiklikler haricinde,  subjektif usulün temel 

ilkelerine göre belirlendiğini görürüz.  

 Türkiye’de kamulaştırma bedeli konusunda, ‘’gerçek karşılık’’ ilkesinden, 

yani subjektif usulden yana konulan tavır, kendisini genç cumhuriyetin ilk 

anayasasında göstermektedir.  

 1924 Anayasası’nın 74. maddesi, kamulaştırmada, taşınmaz malın ‘’değer 

bahasının’’ peşin ödenmesi ilkesine yer vermiştir. Ancak sözkonusu ‘’değer baha’’, 

Meclis tarafından çıkarılacak bir ‘’özel yasa’’ gereğince belirlenecektir.124 

  

                                                
123 Fehmi Yavuz; 1980. 
124 Ruşen Keleş; 2004. 
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1961 Anayasası’nın 38. maddesi ise, gerçek karşılıkların peşin ödenmesi 

ilkesine yer vermiştir. Anayasa Mahkemesi de, türlü kararlarında gerçek değerin 

sürümdeğer (rayiç bedel) olduğunu benimsemiştir.125 

Anayasada 1971 tarihinde yapılan değişiklikle maddenin birinci fıkrasında  

yer alan ‘’gerçek’’ sözcüğünün çıkarıldığını görmekteyiz. Kuşkusuz, bu yolu 

seçenlerin ‘’gerçek’’ sözcüğünü çıkarmakla yetinmeleri beklenemezdi. Söz konusu 

boşluğu 38. maddeye eklenen şu ikinci ve üçüncü fıkralar doldurmuştur: 

 ‘’Ödenecek karşılık, taşınmaz malın tamamının kamulaştırılması halinde o 

malın malikinin, Kanunda gösterilecek usul ve şekle uygun olarak, bildireceği vergi 

değerini, kısmen kamulaştırmalarda, vergi değerinin kamulaştırılan kısma düşen 

miktarını aşamaz.’’ 

 ‘’Kamulaştırılan taşınmaz malın karşılığının vergi değerinden az takdir 

edilmesi halinde, malikin itiraz ve dava hakkı saklıdır.’’126 

 1971 değişikliğinin çarpıcı özelliği şurada toplanmaktadır ki, sözkonusu 

malın malikinin, kanunda gösterilecek usul ve şekle uygun olarak bildireceği değerin 

ölçüt olarak alınması, objektiflikle subjektiflik karması bir durum yaratmıştır.127 

 Fehmi Yavuz, ‘’Kentsel Topraklar’’ isimli kitabında, 1971 değişikliklerine 

kamuyu zorlayan olayın Keban Barajı kamulaştırmaları olduğundan bahsetmektedir. 

Bugün bile Türkiye için, önemli derecede enerji ihtiyacı gideren bir kaynak olan 

Keban Barajı’nın yapımı için gerekli olan kamulaştırma işlemleri sırasında bazı 

avukatların köy köy dolaşarak taşınmaz maliklerine şu şekilde telkinde bulundukları 

iddia edilir: 

                                                
125 Ruşen Keleş; 2004. 
126 Fehmi Yavuz; 1980. 
127 Fehmi Yavuz; a.g.e. 
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 ‘’Bilirkişilerin takdir edeceği değerleri sakın kabul etmeyin. Sizden hiçbir 

masraf ve avukatlık ücreti karşılığı bir kuruş bile peşin almayacağız. Dava sonunda, 

bedeli ne kadar yükseltebilirsek yarısı sizin, yarısı bizim.’’128 Kamulaştırmada, 

gerçek karşılık kavramının bu denli kötüye kullanılması sadece Keban 

kamulaştırmalarında o zamanın değeriyle milyarların kamunun elinden çıkmasına 

neden olmuştur. 

 Kamulaştırma bedelini vergi değerine bağlayan ve kısmen nesnelleştiren 

1971 değişikliği, 20.1.1977 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir. İlgi 

çekicidir ki, Anayasa Mahkemesi, bu maddenin iptali için açılan bir başka davayı, bir 

yıl kadar önce, 12.8.1976 tarihinde verdiği bir kararda reddetmiştir. Bu iptal 

kararından sonra, belediyeler de, eskisi gibi, kamulaştırmalarda rayiç değeri esas 

almaya başlamışlardır.129 

 Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın oyu da dahil olmak üzere 7 karşı oya 

karşılık 8 oyla kabul edilen 1977 kararı, kamuoyunda büyük tartışmalara yol 

açmıştır. Tartışmalar, sözkonusu iptal kararının sonuçlarının toplum yararı açısından 

olumsuz sonuçlar doğurup doğurmayacağı ve de Mahkemenin 1971 değişikliğini 

esasa girmek suretiyle incelemesinin mümkün olup olmadığı konuları üzerinde 

yoğunlaşmıştır. 

 Örneğin, değişikliğin toplum yararına olumsuz etkileri konusunda Kenan 

Bulutoğlu, ‘’Kamulaştırmada  Vergi Değeri’’ başlıklı yazısında şu öngörülerde 

bulunmuştur: 

 ‘’... Yeni kararla, mülk sahipleri değer bildirimlerinde Anayasa 

Mahkemesi’nin olağan karşıladığı düşük bildirim uygulamasını daha tereddütsüzce 

                                                
128 Fehmi Yavuz; 1980. 
129 Ruşen Keleş; 2004. 
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kullanacaklardır. Ayrıca zaten büyük bir gelirsizlik içinde kıvranan belediyeler ve 

yerel idareler yeni bildirimlerden, umdukları gelir artışını sağlayamayacaklardır. 

Toprak reformu, büyük kentler yöresinde spekülasyoncudan geçmeden kentleşme 

alanı açma olanakları, her çeşit kamulaştırma gerektiren bayındırlık işleri büsbütün 

zorlaşacak, vergi yükümlüsü aleyhine olarak pahalılaşacaktır.’’130 

 Meslek kuruluşlarının türlü yayın organlarında da, sözkonusu iptal kararının 

eleştirildiğini görüyoruz. Bülent Tanık’ın ‘’Anayasa’nın 38. Maddesinin Değişmesi 

ve Planlama’’ başlıklı yazısında, yeni durumun yaratacağı sonuçlar hakkında şunlara 

da yer verilmiştir: 

 ‘’İptalin sonuçları açısından getirdiği şeyler açıktır. Kamulaştırma ve 

planlama yapma hemen hemen imkansız hale gelecektir. Uygulayıcıların 

kamulaştırma gücü bellidir. Düzenleyici yasanın iptali boşluk doğuacak ve toplum 

katkısıyla sağlanan değer artışı toprak sahibine, yine toplum tarafından ödenecektir. 

 Kıyı, orman ve benzeri toplumsal kaynakların imha edilircesine özel 

mülkiyete geçirilmesi, yağma edilmesi, hızlı ve dengesiz kent nüfusu artışı karşısında 

spekülatif kazanç sağlama egosundaki toprak sahiplerinin kentleri yaşanmaz hale 

getirmesi nasıl önlenecektir? Bu, mülkiyet kutsaldır görüşü ile, özünde 

kamulaştırmaya karşı olanlar için önemsiz bir sorundur.’’131 

 Anayasa Mahkemesi’nin 1977 yılında verdiği tartışmalı iptal kararıyla 

dönülen sürümdeğer (rayiç değer) sistemi, 1981 yılında çıkarılan iki yasayla, kısa 

süreli de olsa tekrar kesintiye uğramış, kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde vergi 

bildirimi esasının yeniden geçerli olmasının öngörüldüğü yeni bir düzen yaratılmak 

istenmiştir. 

                                                
130 Fehmi Yavuz; 1980. 
131 Fehmi Yavuz; a.g.e. 
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 1981 yılının Temmuz ayında çıkarılan 2487 sayılı Toplu Konut Yasası’nın 5. 

maddesi, kamulaştırmalarda ödenecek karşılığın, taşınmazların piyasadaki 

sürümdeğerlerine değil, vergi bildirimlerinde yer alan değerlere dayanması ilkesini 

benimsemiştir.132 

 Bu düzenleme, gerçekte, 1961 Anayasası’nın kamulaştırmayla ilgili 

maddesinde yer alan ‘’karşılık’’ hükmünün, Toplu Konut Yasası ile değiştirilmesi 

anlamını taşımaktaydı. Ve biçimsel hukuk bakımından da, anayasanın bir maddesinin 

bir yasayla değiştirilmesi, Anayasa Düzenine İlişkin Yasa ile olanaklı kılınmış 

bulunuyordu. Bu madde, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 40. maddesiyle 

1983 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.133 

 Bedel tespiti konusunda vergi değerinin ön plana çıkarılmasını öngören ikinci 

düzenleme de 21 Ocak 1981’de Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliktir. Bu 

kanunun geçici 2. maddesine göre, İstimlak Kanunu uyarınca yapılacak 

kamulaştırma karşılıklarının taşınmaz sahibinin kamulaştırmadan önce vergi 

dairelerine bildirmiş olduğu, Emlak Vergisi’ne esas olan vergi bildirim değerini 

geçmeyeceği hükme bağlanmıştır.134 

 1982 yılında kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni anayasasının 46. 

maddesi, kamulaştırma bedelinin tespitinde vergi değerinin rolüne yeniden anayasal  

bir temel kazandırmıştır. Maddenin 2. fıkrası, kamulaştırma bedelinin saptanması 

konusunda gerekli ilkelerin yasayla belirleneceğini vurgulamakla beraber, bedel 

tespitinde yasanın dikkate alması gerekli ölçütlere yer vermiştir. Bu ölçütler şöyle 

sıralanmıştır: 

   

                                                
132 Fehmi Yavuz; 1980. 
133 Ruşen Keleş; 2004. 
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- Vergi bildirimi. 

  - Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış değer 

takdirleri. 

  - Taşınmaz mallaın birim fiyatları. 

  - Yapı mal oluş hesapları. 

  - Diğer nesnel ölçütler. 

 

 1982 Anayasası’nda, 3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayılı yasa ile yapılan 

değişiklik ile 46. maddenin 2. fıkrasında yer alan bedel tespit ölçütleri madde 

metninden çıkarılmış, madde içerisinde yalnızca kararlaştırılan bedelin nakden ve 

peşin olarak ödeneceği hükmü bırakılmıştır. 

 Kamulaştırma bedelinin tespitinde vergi bildiriminin anayasal varlığına son 

veren 2001 değişikliklerinin, taşınmaz malının değerini gerçekte olduğundan az 

bildirerek vergi kaçıranlara engel olmayı güçleştireceği savunulabilir.135 Bunun 

yanısıra, vergi değerinin Anayasa dışı kalmasının, kamulaştırma bedeli tespitinde 

vergi değerinin önemini tamamen ortadan kaldırdığı da düşünülmemelidir. Zira, 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 11.maddesinde, bedel tespit esasları kapsamında 

vergi beyanına da yer vermiştir. Her ne kadar, vergi değeri, uygulamada, bedelin 

tespiti konusunda ikincil bir ölçüt olarak değerlendirilmekteyse de, bedel tespitinden 

bütünüyle soyutlanmış değildir. 

 Vergi değeri ile beraber, yine 11. maddede yer verilen,  ‘’bedelin tespitinde 

etkili olacak diğer objektif ölçüler’’ ibaresinin varlığı da, Türk kamulaştırma 

                                                                                                                                     
134 Ruşen Keleş; 2004. 
135 Ruşen Keleş; a.g.e. 
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sisteminde, objektif usulün izlerinin de bulunduğunun bir kanıtı olarak 

değerlendirilebilir. 

  

 III.1.1.2.  583 SAYILI YASA VE ANKARA 

Ankara’nın; imar ilkelerine uygun, çağdaş ve gelecek kuşaklar için de ideal 

bir başkent olarak planlanmasını sağlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından 1925 yılında çıkarılan 583 Sayılı ‘’Ankara’da İnşaası Mükerrer 

Yenimahalle İçin Merkezi Yerler İle Bataklık Ve Mergazi Arazinin Şehremanetine 

İstimlaki Hakkında Kanun’’, kamulaştırma işleminin kentleşme ile ile olan ilişkisini 

çarpıcı bir biçimde ele almamıza yardımcı olacak en önemli kaynaktır. Kanun ile 

Türkiye’de ilk defa bir kent arazisinin, ‘’imar, gelişme ve yerleşme kararları 

açısından’’ kamulaştırılması yoluna gidilmiştir.136 Kanunun gerektiği biçimde 

anlaşılabilmesi için, Cumhuriyetin ilk yılları Ankarasının irdelenmesinde fayda 

vardır. 

 Bağımsızlığını çok büyük maddi ve manevi fedakarlıklarla kazanmış bir 

milletin başkenti olan Ankara için, tarihte yeni bir dönem başlamak üzereydi. 20.000 

dolaylarında bir nüfusa sahip, küçük ve yoksul bir Anadolu kasabası, verdiği 

bağımsızlık savaşıyla tüm dünyanın takdirine layık olmuş, modern ve gelecek vaat 

eden genç bir Cumhuriyetin yegane merkezi durumuna gelmişti. Tarihçi Malcolm 

Rivkin, Ankara’nın artan önemini şu şekilde ifade edecekti: 

 ‘’Ankara, bölgesel ve merkezi gücün karşılaştırılabilir olduğu federatif bir 

ulusun başkentiydi. Bununla beraber, tüm kamu politikası kararlarının Ankara’da 

alınıp, bunların merkezden taşraya, başkente bağlı memurlar eliyle taşındığı bir 

                                                
136 Cevat Geray: Kent Toprakları Sorunu; 1973. 
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düzen kuruldu. Bu nedenle Ankara, ulusal hayat üzerindeki üstünlüğünü garanti eden 

kaynaklarla donatılmıştır. Anadolu’nun kerpiçten bir kasabası, tüm bir ulusun karar 

verme merkezi haline gelmiştir.’’ 137 

 Ankara’nın tarih nezdinde aldığı bu sorumlulukla beraber, büyüyüp 

genişlemesi de kaçınılmaz olmuştur. Bu bakımdan, kentin planlı bir şekilde 

gelişmesine kaynaklık edecek büyük kentsel atılımların gerçekleştirilmesi de büyük 

bir gereklilik haline gelmiştir. Ankara’nın başkent olması nedeniyle önce, başkentin 

imarı gereklidir. Dolayısıyla başkent olarak Ankara, bütün Türkiye’ye örneklik 

edecektir.138 

Bir başkent olarak Ankara’nın ilk yılları, doğal olarak, yoksulluk ve 

imkansızlık yılları şeklinde değerlendirilebilir. Ankara’nın yaşadığı bu yoksulluk 

zamanları kendisini en çarpıcı biçimde Falih Rıfkı Atay’ın ‘’Çankaya’’ isimli 

eserinde gösterir. 

Falih Rıfkı Atay, başkentin ilk günlerini betimlerken, yabancı ülkelerin 

başkentteki büyükelçilerini, elçilik binası yaptırmaları için bedelsiz arsa verilerek 

bile, kentte tutmaya olanak bulunmadığını belirtmektedir. Çünkü kentte ne konut ne 

de kamusal kent hizmeti vardır. Bu yüzden, büyükelçiler, başkentte yalnız birkaç gün 

kaldıktan sonra İstanbul’a dönmektedirler.139 

Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu ve Atatürk’ün yakın arkadaşlarından olan 

Yunus Nadi de, Ankara’yı anlatan bu gözlemi paylaşmaktadır. Nadi, Ankara’dan 

‘’bir çöl ortasındaki vaha’’ diye sözeder.140 

                                                
137 Malcolm D. Rivkin; Area Planning For National Development: The Turkish Precedent, New 
York, Preager, 1966, s. 51. 
138 Kemal Görmez; Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara, Vadi Yayınları, 1997, s. 99. 
139 Ruşen Keleş; Atatürk, Çağdaş Ankara Ve Kentbilim, TODAİE İnsan Hakları Yıllığı, Ankara, 
1982., Sf. 141. 
140 Ruşen Keleş; a.g.e. 



 78 

 Genç cumhuriyeti, yenilenip gelişmesi bir zorunluluk haline gelen Ankara’nın 

imarı konusunda bekleyen temel birtakım sorunlar bulunmaktaydı. Bu sorunlar, 

Tansı Şenyapılı tarafından kaleme alınan ‘’Barakadan Gecekonduya’’ adlı eser 

içerisinde, üç başlık altında şöyle belirlenmiştir: 

 - Büyük güçlere karşı verdiği olağanüstü bir savaşı kazanan 

yönetimin, çağdaşlık, görkem ve süreklilik özelliklerini  mekana yansıtacak 

işlevsel bir yönetim dokusunun kentte oluşturulması. 

 -Eski kentte, sanayi öncesi ekonomik özelliklerin şekillendirdiği 

yerleşmeyi, olanaklar ölçüsünde imara açarken, yeni gelen grupların konut 

gereksinmesini karşılamak. 

 -Bu gelişmeyi sağlayacak yönetim, finansman ve diğer girdi 

sorunlarını hızla çözecek örgütsel çevçevenin kurulması.141 

 Başkent Ankara için tüm bu kentsel gereksinimleri karşılayabilmenin yolu hiç 

kuşku yok ki, önemli miktarda kentsel toprağın kamu mülkiyetine geçirilmesi idi. 

Bunu sağlamanın en önemli yolu da genç cumhuriyetin, kentte geniş kapsamlı bir 

kamulaştırma hamlesine girişmesiydi. 

 Bu amaçla, 1925 yılının Mart ayında, Ankara kentsel yerleşim alanının 

güneyinde, demiryolunun ötesinde kalan boş alan kamulaştırmak amacıyla 583 Sayılı 

Kanun çıkarılarak Yenişehir’in inşası için ilk adım atılmış olur. Cumhuriyetin kurucu 

kadroları, -Ankara’nın başkent seçilmesinde türlü faktörler etken olsa da- yepyeni bir 

şehir kurmaya girişmişlerdir. Başkentin odağı olarak Yenişehir, genç ulusun iradesini 

ve ideallerini temsil edecek ve aynı zamanda hem yeni idare şeklinin hem de yeni bir 

yaşam biçiminin mekanı olacaktır.142 

                                                
141 Tansı Şenyapılı; Barakadan Gecekonduya, İstanbul, İletişim Yayınları, 2004, s. 36. 
142 Güven Arif Sargın: Ankara’nın Kamusal Yüzleri, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s. 43. 
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 583 Sayılı Kanun ile yasama organı, idareye, kamulaştırma yolu ile kentsel 

arsaya dönüştürülecek  arazilerin %25’ini sahiplerine bırakıyor ve kalanı sürümdeğer 

(rayiç bedel) üzerinden değil, bir objektif bedel tespit unsuru olan ‘’vergi değeri’’ 

üzerinden, 1915 yılı değerlerinin 15 katı üzerinden kamulaştırma yetkisi vermiştir. 

Bu kapsamda kamulaştırılacak kent toprağı 4 milyon metrekare gibi önemli bir 

miktardır.  

 Yenişehir için elimizde kesin bir kamulaştırma sınırı olmamakla beraber 

istimlak alanı kuzey sınırı Cebeci Caddesi, Ankara – Kırşehir yolunun batısında 

Maltepe’ye kadar uzanan bir kısım arazi, güneyde Çankaya sırtlarına yakın alanlar, 

doğuda Cebeci Caddesi’nin güneydoğusunda kalan bir kısım arazi olmak üzere aşağı 

yukarı 4 Milyon metrekare civarındadır. İstimlak alanında o tarihte bir dönüm 

arazinin azami fiyatı 150 TL. idi. Yani ortalama istimlak bedelinin metrekaresi 15 

kuruşu geçmemektedir. Bunun için de 500.000 TL’lik bir kamulaştırma bedeli 

ödenmiş olmamaktadır.143 

 583 Sayılı Kanunun bedel konusunda aldığı tavır ile Kanun ile ilgili olarak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ele alınan konular, bugün bile birçok ülkede 

henüz yeterli çözümlere kavuşturulamamış olan önemli sorunlardır.144 Biz burada, 

Kanunun yalnızca kamulaştırma bedeli ile ilgili olarak getirdikleri üzerinde 

duracağız. 

 Kanunun, bedel olarak,  toprağa, onun 1915 yılı değerinin 15 katından daha 

yüksek bir değer ödenmemesini öngördüğünden daha önce bahsetmiştik. Kuşku yok 

ki, bu hesaba göre ödenecek karşılık, Ankara’ya yönelen hızlı göç karşısında 

alabildiğine yükselen toprak pazarında geçerli sürümdeğere oranla çok daha küçüktü. 

                                                
143 Cevat Geray; 1973. 
144 Ruşen Keleş; 1982. 
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1915 ve 1925 yılları arasında, ama özellikle 1923’te Ankara başkent olduktan sonra, 

arsa değerleri baş döndürücü bir hızla yükselmiştir. 

 583 Sayılı Kanun’un, kamulaştırmada objektif (nesnel) karşılık ilkesini 

benimsediği açıktır. Yasanın, TBMM’de görüşüldüğü tarihte yürürlükte bulunan 

1924 Anayasası’nın 74. maddesindeki kamulaştırma hükmü aynen şöyledir:  

 ‘’Kamu yararı için gerekli olduğu, usulüne uygun bir biçimde anlaşılmadıkça 

ve özel yasa gereğince (kanunu mahsus mucibince) değer bahası peşin 

verilemedikçe, kimsenin malı zorla alınamaz ve kamulaştırılamaz.’’145 

 583 Sayılı Kanun, çıkarılmadan önce üzerinde yoğun fikir ayrılıklarının 

yaşandığı ve çeşitli tartışmaların kaynağı olmuş bir kanundur. Hatta, Türkiye’de 

yasama organı nezdinde, kamulaştırma bedeli ile ilgili bir konuda yaşanan en 

kapsamlı tartışmaların bu Kanunun oluşum safhasında çıktığı söylenebilir. 

 Meclis’te, 583 Sayılı Kanunun görüşülmesi sırasında ortaya çıkan fikir 

ayrılıkları, iki ana eksende değerlendirilebilir. Birinci eksen, 1924 Anayasası’nın 

yukarıda da yer vermiş olduğumuz, kamulaştırma ile ilgili 74. maddesinde yer alan 

‘’özel kanun’’ ibaresinden kaynaklanan fikir ayrılıklarını içine alan eksendir. 

 Kanunun görüşülme safhasında, bir kısım milletvekili, 74. maddedeki ‘’özel 

kanun’’ ibaresinden ‘’Kamulaştırma Kanunu’’nun kastedilmiş olduğunu ve bir 

kamulaştırma işlemi ile ilgili olarak, ‘’özel kanun’’ sıfatıyla, başka bir kanunun 

uygulanabilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek Kanuna açıkça karşı 

çıkmışlardır.  

                                                
145 Kentleşme ve Kamu Yararı; 1975. 
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 Sözkonusu bu fikrin sahipleri, eğer 583 sayılı Kanun ile önerilen değerin 

mutlaka ödenmesi isteniyorsa bunun bir Anayasa değişikliği gerektirdiği ve bunun da 

üçte ikilik bir çoğunluk gerektirdiğini savunmaktadırlar.146 

 Bu görüşe karşılık, kimi milletvekilleri de, kamulaştırma bedelini 1915 yılı 

toprak değerlerinin 15 katı olarak, yani oldukça düşük tutan ve kamu yararını 

gözeten tasarıyı savunmuş ve tasarının Anayasaya aykırı olmadığını ileri 

sürmüşlerdir. 

 Bu düşüncenin temsilcileri, Anayasanın 74. maddesinde değer bahanın ‘’özel 

kanunu’’ yani Kamulaştırma Kanunu gereğince değil, çıkarılmaya çalışılan 583 

Sayılı Kanun gereğince saptanacağının kastedildiğini; bunun, bedeli saptayacak 

‘’özel yasa’’ olduğunu, bu nedenle de Anayasaya aykırı bir yönü bulunmadığını 

anlatmışlardır.147 

 Fikir ayrılıklarının sahip olduğu ikinci eksen, kamulaştırma bedeli için 

öngörülen nesnel karşılığın uygun olup olmadığı konusuyla ilgilidir.  

 Kamulaştırma bedeli olarak, taşınmazların tapuda kayıtlı 1915 yılı 

değerlerinin bir ölçüde esas alınarak, bunların Meclis tarafından, herhangi bir ölçüt 

esas alınmaksızın 15 olarak belirlenen bir katsayı ile çarpılmasıyla elde edilecek 

miktarın tespit edilmesini öngören Kanunun; hukuka, hakkaniyete ve Anayasaya 

aykırı olduğu savıyla ortaya çıkan bazı milletvekilleri yasaya şiddetle karşı 

çıkmışlardır.  

 Başlarında Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Bey’i saymamız gereken bu 

milletvekillerine göre ‘’değer baha deyimini istediğimiz dakikada bir takım 

                                                
146 Kentleşme ve Kamu Yararı; 1975. 
147 Ruşen Keleş; 2004. 
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ilkelerden ayırarak, o zamana kadar genel kural niteliği kazanmış olan şeyleri 

değiştirmek Anayasanın ruhuna aykırıdır.’’148 

 İçişleri Komisyonu’nun raporunda da, bu yol ve yöntemle yapılacak 

kamulaştırmanın Anayasaya aykırı olduğu görüşü şu sözlerle belirtilmişti: 

 ‘’Hükümetin önerdiği tasarıda ikinci madde olarak yer alan kamulaştırma 

bedelinin, tapuda kayıtlı bedelin 15 katı olarak ödenmesi gerektiği konusu 

Komisyonumuzda uzun uzadıya tartışılmıştır. Anayasa’nın  74. maddesinde, açık ve 

net olarak değer bahanın peşin verileceğinden söz edilmektedir. Bu nedenle 

kamulaştırma bedeline sınır çizilmesi Anayasa’nın ruhu ile bağdaşacak nitelikte 

görülmediğinden, madde değiştirilmelidir.’’149 

 583 Sayılı Kanunun taraftarı olan, başta hükümet üyelerini sayacabileceğimiz 

milletvekilleri ise, konuyu daha çok, Ankara’da emlak fiyatlarının yükselmesi ile 

ortaya çıkan kentsel toprak değer artışlarından kimin yararlanacağı noktasında ele 

alma çabası içerisinde olmuşlardır. Bu kesime göre, kent arazisi değerlerindeki 

büyük artışta, o arazinin sahiplerinin bir katkısı bulunmamaktadır. Bu araziler, 

kamunun, Ankara’yı önek bir başkent yapmak üzere ve de kamu kaynaklarını 

kullanarak giriştiği faaliyetlerin sonucunda değer artışına konu olmuşlardır. Bu 

nedenle, sözkonusu topraklardaki değer artışları tek tek arazi sahiplerinin değil tüm 

toplumun yararına olmalıdır. 

 Kanun taraftarlarının bu tavrı, kendisini en iyi biçimde, hükümet tarafından 

583 Sayılı Kanun için hazırlanan gerekçede göstermektedir. Bu gerekçe, Kanunun, 

genç ve yoksul bir cumhuriyetin başkentinin en makul ve ekonomik yollarla ihya 

edilmesinde taşıdığı önemi işaret etmesinin yanında, kamulaştırma bedelinin tespiti 

                                                
148 Fehmi Yavuz; 1980. 
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konusunda objektif (nesnel) usulün savunmasının en  tutarlı ve akılcı örneği de 

olmaktadır. Gerekçede, artan değerin kamu tarafından alıkonulmasının gereği şu 

sözlerle belirtilmiştir: 

 ‘’Medeni hiçbir ülkede, toplumsal, doğal nedenlerden ötürü topraklarda 

görülen olağanüstü değer artışı genellikle mülk sahiplerine bırakılmaz. Bu, doğrudan 

doğruya belediyelerin ya da toplumun olur. Birçok hükümetlerde bu gibi ayrıcalıklı 

topraklara, alışılanın 8-10 katı vergi kesilmekte, ya da söz konusu topraklar, 

sonradan yüksek fiyatlarla satılmak ya da uzun süreyle kiraya verilmek üzere 

belediyeler tarafından kamulaştırılmaktadır. Başlangıçta gerekli olan değer, ilgiliye 

ödendiğinden, haksızlığa uğrayan da yoktur. Toplumun ortak çabalarından doğan 

ayrıcalıklı değerlere toplumun sahip olmasını, yasalar, ahlak kuralları ve kamuoyu 

doğru bulur.’’150 

 Büyük çapta fikri ayrılıklar ve mücadeleler içerisinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nden geçen 583 Sayılı Kanun ile, Ankara’da kamu yararı amaçlı büyük bir 

kamulaştırma süreci başlamıştır. Ancak, Kanun ile kamu mülkiyetine alınan araziler, 

ileri görüşlülükten mahrum politikalar ile ‘’düzenin bireysel çıkarlar yararına 

işlemesi’’151 sonucunda kısa zamanda kamu mülkiyetinden çıkarılmış, bireysel 

çıkarların korunması adına kamu yararını sağlama amacından uzaklaşılmıştır.  

 Yeni bir başkent kurmak için kamulaştırılan toprağın kamunun elinden 

çıkarılmasına ve spekülasyon konusu olmasına Ankara’da engel olunamamıştır.152 

Ankara Belediyesi, çağdaş şehircilik ilkelerine uymayan bir tutumla, bu arsaların 

tümünü bireylere devretmiş, satmış ya da başka yollarla elden çıkarmıştır. O kadar 

ki, bugünkü Yenişehir, Kızılay ve Bakanlıklar semtlerinin üzerine oturduğu 

                                                
150 Ruşen Keleş; 2004. 
151 Kentleşme ve Kamu Yararı; 1975. 
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toprakların metrekaresini 1 liradan satan belediye, 15-20 yıl geçmeden, aynı 

toprakları, kendi gereksinmeleri için 100-200 lira ödeyerek satın almak zorunda 

kalmıştır. Oysa, toplum yararına özel bir önem veren çağdaş şehircilik, yerel 

yönetimlerin, olabildiği oranda çok arsa edinmelerini, ellerindeki arsaları 

satmamalarını emreder.153 

 Özetlemek gerekirse, Cumhuriyetin ilk yıllarında, 583 Sayılı Kanunla 

sağlanmaya çalışılan, toplumun kentsel topraktan hakkı olan faydayı adil bir 

kamulaştırma yoluyla elde edebilme hakkı, geleceği göremeyen ve bireysel çıkarların 

yarattığı spekülatif  baskılara boyun eğmek zorunda kalan merkezi ve yerel 

yöneticiler tarafından engellenmiştir. Ruşen Keleş’in haklı tespitindeki gibi; kent 

yönetimi Ankara’da, kısa görüşlülüğünün bedelini pahalıya ödemiştir.154 Bu 

yönetimin, Atatürk önderliğindeki güçlü ve muktedir bir yönetim olması bile durumu 

değiştirmemiştir. Falih Rıfkı Atay’ın ‘’Çankaya’’da belirttiği gibi, ‘’Mustafa Kemal, 

şapka ve latin harfleri devrimlerini başaracak kadar kuvvetli bir idare kurmuş, fakat 

bir şehir planını tatbik edebilecek kuvvette bir idare kuramamıştır.’’155 

 583 Sayılı Kanun ile ulaşılmaya çalışılan amaçların akıbeti bir şehircilik dersi 

gibidir. Kamusal çıkarların karşısındaki bireysel çıkarlar ve spekülasyon yanlılarının 

bir başkentin imar planını bu denli yozlaştırabilmeleri örneği, günümüzdeki 

yönetimler için hatırlanması her zaman için gerekli bir örnek olarak 

değerlendirilmelidir. 

  

  

                                                                                                                                     
152 Ruşen Keleş; 2004. 
153 Kentleşme ve Kamu Yararı; 1975. 
154 Ruşen Keleş; 2004. 
155 Falih Rıfkı Atay; Çankaya, İstanbul, Pozitif Yayınları, 2004, s. 465. 
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 III.1.2. BEDEL TESPİTİNDE KIYMET TAKDİR KOMİSYONLARI  

Kamulaştırma uygulamalarında, bedelin tespitinde kullanılacak ölçütlerin 

yanısıra, sözkonusu bedelin ortaya çıkış safhasında görev alan kıymet takdir 

komisyonu ve onu oluşturan kişilerin, bedel tespitinden ayrı olarak, çeşitli aksaklık 

ve sorunlara neden oldukları söylenebilir. 

 Kıymet takdir komisyonlarını oluşturan kişilerin neden olduğu aksaklık ve 

sorunlar, bu kişilerin, kanunu yorumlama konusunda yaşadıkları fikir ayrılıklarından 

kaynaklanabildiği gibi taraflı davranmalarından veya kötü niyet sahibi olmalarından 

da kaynaklanabilmektedir. 

 Bu konuda yaşanan sorunların, kamulaştırma işleminin hukuksal 

çerçevesindeki zaafiyetten kaynaklandığı da söylenebilir. Bu zaafiyeti aşmak 

amacıyla, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda 2001 yılında 4650 Sayılı Kanun ile 

değişiklikler yapılmıştır. Kamulaştırma Kanunu’nun, işlem ile ilgili olarak bireylere 

tanıdığı özgürlük alanının genişlemesinde bir mihenk taşı olarak değerlendirilen 

2001 değişikliklerinin önemini dikkate alarak biz de; kıymet takdir komisyonları  ile 

ilgili sorunları, 2001 değişikliklerinden önce ve 2001 değişikliklerinden sonra olmak 

üzere iki kısımda inceleyeceğiz. 

 

III.1.2.1. 2001 DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNCESİ DURUM 

 2942 Sayılı Kanun’un 4650 Sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki 

biçiminde, kamulaştırılacak olan taşınmazın belirlenmesinden sonra kamulaştırma 

bedelinin, oluşum biçimi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesinde 

düzenlenmiş bulunan il ve ilçe idare kurulları tarafından tespit edilmesi 
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öngörülmüştü. Kıymet takdir komisyonları tarafından, Kamulaştırma Kanunu’nun 

11. maddesinde belirlenen ölçütler kullanılmak suretiyle kamulaştırma bedeli 

belirlendikten ve bu bedel bir rapor ile idareye sunulduktan sonra, idarece 

kamulaştırma kararı alınmakta ve kamulaştırılan taşınmazın malikine tebliğ 

olunmaktaydı.156 

 Kamulaştırılacak taşınmazın maliki, kıymet takdir komisyonlarınca tespit 

edilen kamulaştırma bedelini düşük bulduğu takdirde, kamulaştırma kararının 

kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde yerel asliye hukuk mahkemelerinde 

bedel artırımı (tezyid-i bedel) davası açabiliyordu. İdare de, kamulaştırma bedelini 

yüksek bulur ise, kamulaştırma belgelerini notere verdiği günden itibaren altmış gün 

içinde yine yerel asliye hukuk mahkemesinde bedel indirimi (tenkis-i bedel) davası 

açabiliyordu.157 

 Bedelin tespitinde asli yetkinin idarede olduğu bu sistemde, büyük çoğunluğu 

devlet memuru statüsündeki kamu görevlilerinden oluşan kıymet takdir 

komisyonları, bedel tespitinde Kanun ile kendilerine sunulan ölçütleri gözardı ederek 

idarelerin bütçe kısıtına göre hareket etmişler, bunun sonucunda da kamulaştırma 

bedeli olarak hukuka ve hakkaniyete aykırı bir biçimde düşük miktarlar ortaya 

çıkmıştır. 

 Kamulaştırılacak taşınmazların piyasa değeri araştırması yapılmadan, bütçe 

imkanlarına göre belirlenen kamulaştırma bedelleri, kamulaştırmayı yapacak idare 

dışında oluşturulan kıymet takdir komisyonlarınca yeniden değerlendirmeye tabi 

tutulmadan imzalanmışlardır. Sonuçta son derece düşük kamulaştırma bedelleri 

                                                
156 Metin Günday; 2002. 
157 Metin Günday; a.g.e. 
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ortaya çıkmıştır. Çünkü komisyon, idarenin hazırladığı belge ve raporlara imza atan, 

bir formalite komisyonu olarak çalışmaktadır.158 

 Oysa kıymet takdir komisyonunun oluşturulmasının amacı, idare tarafından 

belirlenen kamulaştırma bedellerinin herhangi bir sebeple az veya çok gösterilmiş 

olabileceği ihtimali karşısında kıymetin denetimini ve yeniden belirlenmesini 

yapmaktır. Ancak komisyon, finansal yönden güçsüz olan devletin veya yerel 

idarelerin takdir edilecek bedeli karşılayamama durumunda kalmaları halinde, 

kamulaştırmanın gerçekleştirilemeyeceğini bildiklerinden, idarenin belirlediği fiyatı 

veya yakın bir değeri takdir etmektedirler.159 

 Bedel tespitinin bu derece sağlıksız bir biçimde gerçekleştirilmesi mal 

sahiplerinin çok büyük bir çoğunluğunun mahkemelere başvurarak bedel artırımı 

talebinde bulunmalarına neden olmaktaydı.  

 Kıymet takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı, değer tespitine ilişkin 

idareye karşı açılan davaların %90-95’i bulduğu gözlenmiştir. Geriye kalan kısmın 

çoğunluğu ise yeri değersiz olduğundan ya da haberi olmadığından dava 

açmamaktadır. Özellikle şehir içlerinde ve yakınlarında yapılan kamulaştırmalarda 

bedele itiraz hususunda dava sayısının fazlalığı dikkati çekmektedir.160 

 Bedel artırım davalarından alacağımız bir kesit, değişiklerden önce, 

mahkemelerin sözkonusu bedel artırım taleplerine sergilediği olumlu tavrı daha iyi 

anlamamıza yardımcı olacaktır. 

 Aşağıdaki tabloda, Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan 

kamulaştırma bedel artırım davaları görülmektedir. Bedel artırımı kısmen kabul 

                                                
158 Bayram Uzun; 2000. 
159 Bayram Uzun; a.g.e. 
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edilen ve tamamen kabul edilenlerin toplam oranı  %86 - %88 arasındadır. Bedel 

artırımı reddedilme oranı ise en fazla %2’dir. Bu durum açıkça göstermektedir ki, 

komisyonlar tarafından tespit edilen bedeller genellikle düşük kalmaktadır.161 

 

Yıllar Açılan 

Dava Sayısı 

Açılmamış 

Sayılan 

Red Kısmen 

Kabul 

Kabul 

 

1997 

1998 

107 

53 

7 (%6) 

6 (%11) 

2 (%2) 

1 (%2) 

7 (%72) 

43 (%81) 

17 (%16) 

3 (%6) 

 

 

Bunların yanısıra, değişikliklerden önce kıymet takdir komsiyonları, 

kamulaştırmadan sonra bölgede olabilecek değer artışlarını kıymet takdirinde dikkate 

almadıklarından parseli kamulaştırılanlar çoğu zaman iki yönden de zarara 

uğramakta idiler.162 Mal sahipleri plan yapımı sayesinde oluşan bu değer artışlarını 

da dikkate alarak kamulaştırma bedellerine itiraz etmekte ve genellikle mahkeme 

kararları ile gerçek bedellere yakın kamulaştırma bedelleri elde etmektelerdi.163 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
160 Mehmet Demirkır; Yol Kamulaştırmalarında Kadastro ve Mülkiyet Sorunlarının İncelenmesi 
ve Doğu Karadeniz Sahil Yolu Ek Kamulaştırma Uygulaması Örneği, Trabzon, Yüksek Lisans 
Tezi, 1997, s. 51. 
161 Mustafa Sönmez; Kent Planlamada İmar Uygulama Araçları, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 
2002, s. 50. 
162 Mehmet Demirkır; a.g.e. 
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III.1.2.2. 2001 DEĞİŞİKLİKLERİ SONRASI 

2001 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren 4650 Sayılı Kanun, kamulaştırma 

usulünde köklü bir revizyona imza atmıştır. 

Değişikliklerle, önceki düzenlemede, malik tarafından, kamulaştırma 

bedelinin artırılması şeklinde açılan dava türü ortadan kalkmıştır. Kamulaştırma 

bedeli ile ilgili dava, bir ‘’tespit davası’’ hüviyetini kazanmış ve davacılık sıfatı 

kamulaştırmayı yapan idareye geçmiştir.164 

 Kanunun düzenleme öncesindeki halinde, kamulaştırma bedelini kıymet 

takdir komisyonu belirlemekte; mahkemenin tayin ettiği bilirkişi kurulu ise, sadece 

takdir olunan miktarın ne kadar artırılması gerektiğini tespit ediyordu. Değişiklik 

sonrası durumda ise, idarenin kendi bünyesinde oluşturulan kıymet takdir 

komisyonu, idarenin uzlaşma görüşmeleri yapmasında esas alması, bedele ilişkin 

ödenek ve programlarını yapması için kamulaştırma bedelini takdir etmektedir.165 

Bedel tespiti konusundaki asli yetkiyi idarenin elinden alarak bağımsız 

mahkemelere veren ve kıymet takdir komisyonunun yapacağı tespiti esas olmaktan 

çıkarıp ikincil bir seviyeye indirgeyen, onu yalnızca bir hazırlık işlemi olarak 

değerlendiren değişikliklerle, kamulaştırmaya konu olan taşınmazların bedellerinin, 

kamulaştırma talebi ile kurulan karşılıklı ilişkide bir taraf olduğu açıkça belli olan 

kıymet takdir komisyonu üyelerinin iradesiyle tespit edilmesi önlenmek istenmiştir. 

Bedel tespitinin mahkemelerce yapılması, taşınmazların gerçek değerlerle 

kamulaştırılması yoluyla işlemin hukuka uygunluğunu sağlayacak, mal sahiplerinin 

de bedel artırım davası ve de davanın yol açtığı bürokrasi ve zaman kaybı gibi 

olumsuzluklarla mağdur olmasını engelleyecektir. 

                                                                                                                                     
163 Mustafa Sönmez; 2002. 
164 Veli Böke; 2004. 
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Kıymet takdir komisyonları ile ilgili olarak yapılan düzenlemenin 

uygulamada, bedel artırım davalarını ortadan kaldırarak belli bir rahatlama sağladığı 

açıktır. Ancak, henüz oldukça yeni olan söz konusu düzenlemenin uygulamadaki 

nihai sonuçlarını görebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyulduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. 

4650 Sayılı Kanun’un, yetkili idarelerin oluşturacakları kıymet takdir 

komisyonlarının niteliklerine değinmemiş olması, 2001 değişikliklerinin kıymet 

takdir komisyonu ile ilgili olarak yetersiz kaldığı tek alan olarak değerlendirilebilir. 

Teknik, hukuki ve ekonomik bir altyapı ile değerlemesi yapılan yöre taşınmazlarına 

ilişkin bilgi sistemi gerektiren bir değerleme işleminin eğitimsiz ve deneyimsiz 

kişilerce yapılması, yürürlükteki sorunları azaltmanın aksine yeni sorunlar 

doğurabilir.166 

 

III.1.3. BEDEL TESPİTİNDE BİLİRKİŞİLER 

Mahkemelerin, kamulaştırma bedellerini doğru bir biçimde tespit edebilmek 

amacıyla yararlandıkları bilirkişiler de, sürecin önemli bir parçası olarak 

değerlendirilmektedir. 

2001 değişikliklerinden önce, yalnızca takdir edilen kamulaştırma 

bedellerinin ne kadar artırılması gerektiğini tespit eden bilirkişi kurulu, değişiklikten 

sonra, bedel tespitinde, 11. maddeye uygun bir biçimde asli olarak tespiti yapan 

merci olarak belirlenmiştir. Mahkeme, kamulaştırma bedelini nihai olarak belirlerken 

bilirkişi kurulunun yaptığı tespiti dikkate alacaktır. 

                                                                                                                                     
165 Veli Böke; a.g.e. 
166 Mustafa Sönmez; 2002. 
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Bilirkişilik kurumunun Türkiye’deki kamulaştırma uygulamalarında 

karşılaşılan bir ‘’sorun’’ olarak sınıflandırılmasının en önemli nedeni, bilirkişi 

incelemeleri sonucunda elde edilen bazı bedel tespitleriyle gerçek değerler arasında 

mal sahipleri lehine çok büyük oransızlıklar bulunduğunun tespit edilmesidir. 

Gerçekten de, bazı bilirkişi raporlarının, taşınmazlar için biçtiği fiyatların, kıymet 

takdir komisyonlarının aynı taşınmaz için biçtiği fiyatlarla taban tabana zıt bir 

biçimde astronomik rakamlar içerdiği görülmektedir. Bu durum akla ilk olarak, 

bilirkişi olarak görev yapan kimselere çeşitli yollarla faydalar sağlanarak bu kişilere 

kamulaştırma bedellerini şişirmelerinin telkin edildiğini getirmektedir.  

Bu konuyla ilgili olarak karşılaştığımız en son örnek, Karadeniz Otoyolu için 

yapılan kamulaştırmalardır. Otoyolun yapımı sırasında, aynı yol için Giresun’da 

yapılan kamulaştırmada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan 441 Milyar Lira’ya 

alınan arazinin, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce, fiyatı bilirkişilerce tespit 

ettirilmek suretiyle 2.2 Trilyon Lira’ya kamulaştırıldığı haberi kamuoyunda büyük 

bir yankı uyandırmıştır.167 

Konu ile ilgili olarak, Meclis’te, ana muhalefet partisince verilen soru 

önergesine verdiği yazılı yanıtta Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak; 

Artvin’de Komisyon’un 19 YTL değer biçtiği bir toprağın metrekaresine bilirkişi 

raporuyla mahkemenin 244,6 YTL değer biçtiğini, yine Giresun’da Komisyon’un 

metrekaresi için 19,3 YTL değer tespit ettiği arsaya, mahkemenin bilirkişi raporuna 

dayanarak 26 kat fazlasına (495 YTL) değer tespiti yaptığını ifade etmiştir.168 

Soru önergesinin sahibi olan CHP Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, iki tespit 

arasındaki farkı şöyle yorumlamıştır: ‘’Takdir komisyonlarının tespitlerine göre 

                                                
167 ‘’Hangi Fiyat Doğru’’ , Elektronik Adres: 
(http://www.milliyet.com.tr/2005/12/20/ekonomi/aeko.html)  (Erişim: 25.12.2005) 
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toplam 40-50 Trilyon Lira’ya bitirilecek Karadeniz Otoyolu Projesi’ndeki arsa 

kamulaştırmalarına 268 Trilyon Lira ödenmesinin tek anlamı var. Orada bilirkişi 

eliyle vurgun yapılmış.’’169 

Konuyla ilgili en çarpıcı tespiti Adalet Bakanı Cemil Çiçek yapmaktadır. 

Bilirkişi olarak görev yapan kişilerin usulsüzlüklerine dikkat çeken diyen Çiçek, 

şunları ifade etmiştir: ‘’Bugün istenildiğinde alamayacağınız bilirkişi raporu yoktur. 

Bilirkişilik toplumun kanayan bir yarasıdır.’’170 

Kamu kaynaklarının israf edilmesinin önlenip yukarıda örneklerine yer 

verdiğimiz usulsüzlüklerin önüne geçilmesi ve bu yolla kamu yararının etkin bir 

biçimde sağlanabilmesi açısından, kamulaştırma işleminde etkin bir rol üstlenmiş 

olan bilirkişilerin titiz bir şekilde seçilip görevlendirilmesi çok önemlidir. Bunun 

yapılmaması, kamulaştırma işleminin hukuka uygunluğunu baltalayacağı gibi kamu 

vicdanını da rahatsız edecektir. 

Bilirkişiler ile ilgili olarak ele alınabilecek bir diğer sorun ise, taşınmazın 

bedel tespitini doğru biçimde yapacak  yetkinlikte kişilerin bir araya getirilmesi 

safhasında yaşanan sorunlardır. Bazı durumlarda, mahkemeler, bir taşınmaz için 

doğru bir bedel tespiti yapabilecek kişileri bulmakta ve onları bir kurul olarak 

toplamakta zorluklar yaşayabilmektedir. 

Asıl mesleği avukatlık olan eski bir Adalet Bakanı, mesleki gözlemlerinden 

de esinlenerek, kamulaştırma işlemlerinde bilirkişi çalışmalarında karşılaşılan 

güçlükleri şöyle dile getirmektedir: 

‘’Bir kamulaştırma davasında mahkeme üç kişilik bir bilirkişi heyeti 

seçecektir. Bunun ikisi mühendis, biri de mahalli bir bilirkişi olacaktır. Bazen 

                                                                                                                                     
168 ‘’Hangi Fiyat Doğru’’; (Erişim: 25.12.2005) 
169 ‘’Hangi Fiyat Doğru’’ ; a.g.e. 
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mahkemenin bulunduğu Anadolu şehirlerinde, bu işten anlaması zorunlu olan 

mühendis bulup bilirkişi seçemezsiniz. Başka şehirden çağırmak zorunda kalırsınız. 

Biri gelir, diğeri gelmez. Çaresiz davayı üç – beş ay ileri atarsınız. Üç – beş ay sonra 

biri gelir, bu sefer de diğeri gelmez. İş böylece uzayıp gider. Her aksaklıkta dava üç -  

beş ay ertelenir.’’171 

Gelişen teknolojinin de yardımıyla, çeşitli konulara hakim kimselerin kolayca 

tespit edilerek bilirkişi yapılmalarını sağlayacak bir koordinasyon sisteminin Adalet 

Bakanlığı’nca oluşturulması, bu konuda yaşanan zorlukların ortadan kalkmasını 

sağlayabilecektir. 

 

III.1.4. BEDEL TESPİTİNDE ÖZEL AMACI OLMAYAN EMSAL 

SATIŞLAR SORUNU 

Kamulaştırma bedelinin tespitiyle ilgili olarak karşılaşılan bir diğer sorun da, 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun, bedel tespit ölçütleri arasında yer verdiği  

‘’özel bir amaç taşımayan emsal satışlar’’ ölçütüdür. 

Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinin ‘’g’’ bendi, arsalarda yapılacak 

kamulaştırma bedeli tespitinde, ‘’kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan 

emsal satışların’’ dikkate alınmasını öngörmektedir.  

Değer takdirinde, kamulaştırmaya esas alınacak emsalin, kamulaştırma 

gününden önceki tarihlere ait olması ve özel amaçlı satışa konu olmaması 

gerekmektedir. Özel amaçlı satışlardan kasıt, bağışlamaya yönelik muvazaalı satışlar 

ve tapu devir masraflarından kaçınma kastıyla düşük gösterilen satışlardır.172 

                                                                                                                                     
170 ‘’Hangi Fiyat Doğru’’; (Erişim: 25.12.2005)  
171 Fethi Aytaç; 1987. 
172 Veli Böke; 2004. 
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Bedel tespitinde, özel amaçlı olmayan emsal satışlar ölçütünün öngörülmüş 

olması, kamulaştırma uygulamalarında çeşitli olumsuzluklara neden olabilmektedir. 

Bir defa, emsal satışların özel amaçlı olup olmadığının belirlenmesi son 

derece güç olup, hiçbir uygulama değeri taşımamaktadır.173 Bir taşınmazın satışının, 

herhangi bir özel amacı gerçekleştirmek üzere yapılıp yapılmadığının tespitinin 

güçlüğü hatta imkansızlığı, Kanunun 11. maddesinin sözkonusu bendinin 

uygulanabilirliğinin önündeki en büyük engeldir. 

Diğer yandan, emsal satışın kamulaştırma bedelinin saptanmasında hesaba 

katılabilmesi, belediyeler yönünden güçlük yaratabilir.174 Satışı yapılan taşınmaz ile 

kamulaştırılacak taşınmaz arasında; imar uygulamaları, arsa farklılıkları ve de iki 

taşınmazı eşdeğer kılacak diğer özellikler gibi yönlerden kurulması gerekli denkliğin 

sağlanabilmesi, uygulamada çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu durum, ‘’emsal 

satış’’ ölçütünü ve dolayısıyla 11. maddenin ‘’g’’ bendini işlevsiz kılmakta, bunun 

yanında, bedel tespitinin sağlıklı ve hukuka uygun bir temele oturtulmasını 

engellemektedir. 

Emsal ölçütünün, kamulaştırma ugulamalarında biraz da olsa işlerlik 

kazanabilmesi konusunda, doktrinden ve yargı mekanizmasından gelen bazı 

tavsiyeler söz konusudur. Bu tavsiyelere konumuz içerisinde yer vermek faydalı 

olacaktır. 

Veli Böke, en iyi emsalin taşınmazın kendisi olduğundan bahsederek, aynı 

taşınmazla ilgili verilen önceki tarihli kararlarda yapılan değerlendirmelerin güçlü 

birer delil niteliğini taşıdıklarından bahsetmektedir.175 

                                                
173 Ruşen Keleş; 2004. 
174 Ruşen Keleş; a.g.e. 
175 Veli Böke; 2004. 
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Yine Veli Böke’nin, yargı kararları ile ortaya konulan düşüncelerden yola 

çıkarak belirttiği üzere, emsal karşılığının sıhhati, emsal ve dava konusu taşınmazın 

emlak beyanları ve bu yerler için emlak vergisine esas olmak üzere ilgili 

belediyelerce takdir edilen metrekare bedellerine ilişkin belgelerle test edilmelidir. 

Bu nedenle, kamulaştırmaya tabi taşınmaz ile emsal taşınmazın emlak vergisine esas 

alınan ya da alınması gereken değerleri, ilgili belediyelerden edinilerek diğer 

unsurlarla birlikte göz önünde tutulmalıdır.176 

Emsal satışlarda yukarıdaki tavsiyelere uyulabilmesi, gerçeğe daha yakın 

kamulaştırma bedellerinin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. 

 

III.1.5. KAMULAŞTIRMA İLE OLUŞACAK DEĞER ARTIŞLARI 

SORUNU 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde, 

kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet girişiminin meydana getireceği değer 

artışlarıyla ilerisi için düşünülen kullanma biçimlerine göre getireceği karın dikkate 

alınmayacağını belirtmektedir. 

Bu ilkeye uygun bir biçimde ve de kamu külfetleri karşısında fedakarlık 

ilkesine dayanarak  taşınmazlar, kamulaştırmayı gerektiren imar ve kamu yatırımının 

sebep olacağı değer artışları dikkate alınmadan bedele dönüştürülmektedir.177 

Ancak bu uygulama sonucu oluşan büyük oranlı değer artışında komşu 

parseller yararlanmakta iken, taşınmazı kamulaştırılan malik yararlanamamakta ve 

ekonomik bakımdan kayba uğramaktadır.178 Bu durum, sözkonusu ekonomik kaybın 

                                                
176 Veli Böke; 2004. 
177 Bayram Uzun; 2000. 
178 Bayram Uzun; a.g.e. 
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yanısıra, vatandaşların devlete ve hukuk düzenine olan güvenlerini sarsıcı bir nitelik 

de taşımaktadır. 

Aynı şekilde, kamulaştırma ile oluşacak değer artışı, kısmi kamulaştırmaya 

maruz kalan taşınmaz sahiplerinden yüzde elliye varan oranda olmak üzere ödenecek 

kamulaştırma bedelinden indirim yapılarak tahsil edilmekte, buna karşın komşu 

parsellerde oluşan değer artışı, değerlenme resmi veya şerefiye uygulaması 

bulunmadığından, vergiye konu olmaktadır.179 Aynı kamusal imkanlar sonucu değer 

artışı yaşayan iki taşınmazdan, kamulaştırılmayanın bu artıştan pay alabilmesi, 

toplum vicdanında bir eşitsizlik unsuru olarak değerlendirilmekte bu durum da yine 

aynı şekilde, toplum – devlet ilişkisini zedeleyici bir durum olarak görülmektedir. 

 
 

III.2. MALİ KAYNAK SORUNU 
 

Kamu yararını sağlamakla yükümlü olan kamu yönetimlerinin, hizmetle 

yükümlü oldukları bireylere gerekli hizmetleri sunmaları safhasında, kamulaştırma 

işlemine ihtiyaç duyduklarında karşılarına çıkan en büyük engellerden biri mali 

kaynak yetersizliğidir. 

 Mali kaynakların elde edilmesinde yaşanan sıkıntının yarattığı sorunları, 

ülkemiz açısından iki ana eksende değerlendirmemiz mümkündür.  

 Mali kaynak yetersizliği, ülkemizde özellikle yerel yönetimlere, görevleriyle 

orantılı bir biçimde gerekli mali kaynakların sağlanamaması sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Hizmetlerin görülmesini sağlayabilmek için gerekli gelir bölüşümünde 

hak ettiği payı, çeşitli ekonomik olumsuzluklar nedeniyle elde edemeyen, başta 

belediyeler olmak üzere hemen hemen tüm yerel yönetimler, ihtiyaç duydukları 

                                                
179 Bayram Uzun; 2000. 
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taşınmazlarla ilgili kamulaştırma işlemlerini programlarına koyamamakta ve kamu 

hizmetlerinin aksamasını göze almaktadırlar. 

 Ülkemizdeki belediyelerin kesin hesap bütçelerine göre, belediyelerimiz, 

kamulaştırma için her yıl ortalama olarak bütçelerinin %2’si kadar ödenek 

ayırabilmektedirler.180 

 Diğer yandan, belediyeler, kısıtlı bütçe imkanları ve arazi değerlerinin yüksek 

olması gibi, kamulaştırmanın negatif etkileri nedeniyle, bu yönteme dayalı 

hizmetlerden kaçınmakta ve toprak ediniminde başka yöntemlere sığınmaktadırlar.181 

 Mali kaynakların yetersizliği sorunu, ikinci olarak, taşınmaz malların 

değerlerinde süregelen devamlı nitelikli artışlar sonucunda, bu artışlara paralel olarak 

kamulaştırılacak taşınmazların bedellerinin de artış göstermesiyle birlikte, kamunun 

bu taşınmazları, bedellerini ödeyerek edinmesinin imkansızlaşması noktasında 

kendisini göstermektedir. 

 Ülkemizde yıllardan beri, şu veya bu yüzdesi ile, ağırlığı sürüp giden 

enflasyon, altın ve döviz yanında, taşınmaz mal değerlenmesinde de sürekli artışlara 

sebep olduğundan birçok kurum ve kuruluş sınırlı bütçe imkanları ile istedikleri 

kamulaştırmayı sağlayamamakta, planladıkları faaliyetleri kısmak veya daha uzun bir 

zaman içerisinde gerçekleştirmek durumunda kalmaktadırlar.182 

 Gerçekten de, yüksek kamulaştırma bedelleri ve davalar nedeniyle, kamu 

projeleri uygulamaya konulamamakta veya planlanan sürede gerçekleşmediğinden 

projenin ekonomikliği ortadan kalkmakta ve ondan beklenen faydanın zamanında 

temini mümkün olmamaktadır.183 

                                                
180 Bayram Uzun; 2000. 
181 Bayram Uzun; a.g.e. 
182 Fethi Aytaç; 1987. 
183 Bayram Uzun; 2000. 
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 Bunların yanısıra; toplu biçimde yapılan kamulaştırma ödemeleri, ‘’enflasyon 

adacığı’’ yaratmakta, istikrarı olumsuz etkilemektedir. Diğer yandan kamulaştırma 

işlemi, ekonomik açıdan, geri dönüşü olmayan kamu fonlarının transferine neden 

olan karşılıksız yatırım olduğu için ekonomik istikrarı bozmaktadır.184 Doğrudan 

taşınmaz sahibinin cebine girerek yatırım ortamından uzak kalan kamu kaynağı, 

ekonominin durgunluğa girmesine neden olan faktörler arasına katılmaktadır. 

 Kamulaştırma bedellerinin sürekli olarak yükselmesi ile, kamunun, 

kamulaştırma işlemlerinde içine girdiği etkinsizlik durumunu açıklayan en iyi 

örneklerden biri, 1987 yılında, dönemin Adalet Bakanı’nın İstanbul’da adliye yapımı 

için gerekli kamulaştırmalarda, taşınmaz bedellerinin yüksekliği nedeniyle devletin 

nasıl etkisiz ve çaresiz kaldığıyla ilgili beyanatıdır. Bakan, söz konusu beyanatta 

şunları söylemiştir: 

 ‘’İstanbul Adliyesi için tam 11 yıldır arsa aranıyor. Bu arsa, onbir yıldan beri 

temin edilemedi. Kaldı ki, İstanbul deyince, Avrupa yakasında üç adliye 

düşünülüyor. En azından iki tane de Anadalu yakasında. Avrupa yakasındaki üç 

adliye binasından biri için birkaç yıl önce ‘’on milyar lira’’ya bir arsa 

kamulaştırılmış. Bunun davası halen mahkemede devam ediyor. Düşünün ki, sadece 

bir adliye binasının arsa parası olarak on milyar lira para veriyorsunuz. Mal sahibi de 

bu parayı kabul etmiyor ve mahkemelik oluyorsunuz. Demek ki, biz sadece 

İstanbul’un Avrupa yakasındaki üç adliye arsası için ‘’otuz milyar lira’’ ödemek 

zorunda kalacağız...İstanbul’daki bu üç bina için en az 200 milyar harcayacağız. 

Oysa Adalet Bakanlığı’nın bu yılki bütçesi, herşey dahil 140 milyar lira.’’185 

                                                
184 Bayram Uzun; a.g.e. 
185 Fethi Aytaç; 1987. 
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 Merkezi ve yerel yönetimlerin, kısacası tüm kamunun önündeki bu önemli 

sorunun aşılmasının tek geçerli yolu kanımızca, yönetimlerin elindeki mali 

kaynakların güçlendirilmesine yardım edecek politikaların yürürlüğe konulmasıdır.  

 

 III.2.1. MALİ KAYNAKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ 

Ülkemizde, kamulaştırma işlemleriyle ilgili mali kaynak sorunu, hem merkezi 

yönetim hem de yerel yönetimler için geçerliyse de, yerel yönetimlerin bu alandaki 

sıkıntısı şüphesiz ki çok daha fazladır. 

 Bir defa, ülkemizde kamulaştırma işlemini en çok gerçekleştiren kurumlar, 

başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerdir. Bu durumda, kamulaştırma 

konusunda çekilen mali sıkıntının önemli bir kısmının yerel yönetimlere ait oluşunu 

doğal karşılamak gerekir. 

Diğer yandan, yerel yönetimler, vergi, resim ve harç gibi gelir kaynaklarını, 

hizmetle yükümlü oldukları bireylerden tahsil etme yetkisine sahip görünseler bile, 

gerçekte yerel yönetimlerin bu yolla elde ettikleri gelirlerin kapsamı oldukça 

kısıtlıdır. Bu nedenle ülkemiz yerel yönetimleri, gelirin kaynağı bakımından büyük 

ölçüde merkezi idareye bağımlıdırlar. Bu durum, ülkenin ekonomik koşullarının da 

etkisiyle, yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları oranında gelir elde etmelerini 

imkansız kılabilmektedir. Büyük oranda kaynak darboğazıyla karşı karşıya kalan 

çoğu belediye, alt yapı, imar ya da kamulaştırma gibi faaliyetler bir yana, 

personelinin cari harcamalarını bile ödeyemez duruma düşebilmektedir. 

 Yerel yönetimlerin içinde bulunduğu mali sıkıntıların aşılması, disiplinli bir 

şekilde uygulanacak belli politikaların uygulamaya konulmaları ile mümkündür. Bu 



 100 

politikaların içeriğine değinmek, mali kaynak sorununun aşılmasını sağlamada yerel 

yönetimlerin izlemesi gereken yolu anlayabilmede yardımcı olacaktır. 

 Yerel yönetimlerin etkili olabilmeleri ve hizmet üretebilmeleri açısından mali 

kaynaklarının yeterli olabilmesi konusu, anayasal bir temele sahiptir. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası, yerel yönetimlerin, görevleri ile ilgili gelir kaynaklarına 

sahip olmalarına ilişkin bir amir hükmü içermektedir. Yerel demokrasinin olmazsa 

olmaz koşulu, belediyelerin gelir açısından merkeze bağımlı olmaktan 

kurtarılmalarıdır.186 

 Yerel yönetimde mali kaynakların geliştirilmesi, birbiri ile yakından ilişkili, 

ikili bir yaklaşımı gerektirir. Birinci yaklaşım; 

-Kaynakların verimli kullanılması,  

-Savurganlığın önlenmesi,  

-Aşırı istihdamdan kaçınılması       ve  

-Hizmet önceliklerinin belirlenmesi  

gibi önlemleri zorunlu kılar.187 

Yerel yönetimde mali kaynakların geliştirilmesi, diğer yönüyle, gelir 

tabanının genişletilmesi ve yeni gelir kaynakları yaratılmasını gerektirir.Bu 

kapsamda mali kaynaklar;  

-Vergilerin çeşitlendirilmesi,  

-Oranların yükseltilmesi, 

-Borçlanma      ve 

-Hizmetlerin ücretle yapılması 

                                                
186 Kemal Görmez: Bir Metropol Kent Ankara, Ankara, Odak Yayınları, 2004, s. 112. 
187 Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür; Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel 
Yönetimler, İstanbul, Alfa Yayınları, 2002, s. 84. 
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yollarıyla geliştirilir.188 Unutulmaması gereken en önemli nokta, yönetsel görevlerin 

yerini belirleyen işlevsel değişikliklerin, mali kaynakların yeniden dağılımını da 

içermesidir.189 

 Kamu yönetimlerine, sorumlu oldukları her alanda hizmet sunabilmeleri 

açısından gerekli taşınmazları sağlayan en önemli mekanizma olan kamulaştırma için 

yeterli mali desteğin sağlanması, kamu yararının etkin bir biçimde sağlanmasının 

önde gelen koşullarındandır. Bu destekten yoksun kalacak bir yönetimin, tam ve 

mutlak bir başarı sağlaması mümkün olmayacaktır. 

 
III.3. ADLİ VE İDARİ YARGI MEKANİZMALARININ İŞLEYİŞİ İLE 

İLGİLİ SORUNLAR 
 
Kamulaştırma konusunda, uygulamada idarelerin karşılaştığı darboğazlardan 

biri de, adli ve idari yargı mekanizmalarının işleyişlerinde önemli miktarda zaman 

kaybına yol açan sistem aksaklığı ile üst dereceli adli ve idari yargı mercilerinin 

içtihatlarında karşılaşılan istikrarsızlık ve uyumsuzluktur.190 

 Ülkemiz açısından kamulaştırma işlemini, yargı mekanizmasına en fazla 

intikal eden idari işlemler arasında sayabilmek mümkündür. İşlemin gerek kamu 

yararına amacına uygun olmadığı savıyla idari yargı mekanizmasına intikali ve 

gerekse bedel ve tescil işlemleri ile ilgili uyuşmazlıklar nedeniyle adli yargı 

mekanizmasına intikali konusunda bir yoğunluğun sözkonusu olduğu açıktır. 

 Kamulaştırma işleminin idari yargıya intikali konusunda öne sürülen savlar, 

genellikle, bir idari işlemin beş temel unsuru arasında yer alan ‘’yetki’’ ve ‘’amaç’’ 

yönlerinden hukuka aykırılık noktasında yoğunlaşmaktadırlar. 

                                                
188 Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür; 2002. 
189 Korel Göymen: Türkiye’de Kent Yönetimi, İstanbul, Boyut Yayınları, 1997, s. 185. 
190 Fethi Aytaç; 1987. 
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 Kamulaştırma işleminin idari yargı mercii tarafından iptalini talep eden özel 

kişilerin, ‘’yetki’’ yönünden hukuka aykırılık noktasında öne sürdükleri iddialar, 

idarenin söz konusu işlemi gerçekleştirmek için herhangi bir yetkiye sahip olmadığı 

temeline dayanmaktadır. 

 Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasına göre, kamulaştırmayı 

yapacak olan idare, ancak görevli kılındığı kamu hizmetlerinin ve teşebbüslerinin 

yürütülmesi için kamulaştırma yapabileceğinden, bir idarenin görevli olmadığı bir 

hizmet veya teşebbüsün yürütülmesi için kamulaştırma kararı alması halinde, konu 

yönünden yetkisizlik söz konusu olacak ve kamulaştırma kararı, yetki öğesi 

yönünden hukuka aykırı sayılacaktır.191 İdarenin görevli olup olmadığı bir kamu 

hizmetinin belirlenebilmesi, bazı hallerde görüş ayrılıkları, yorum farklılıkları ve 

uyuşmazlıklara yol açabilmekte olduğundan kamulaştırma işlemi, bu noktada idari 

yargının denetimine sıklıkla konu olabilmektedir. 

 Kamulaştırmanın, idari işlemlerin ‘’amaç’’ unsurunda bulunması gereken 

özellikleri bünyesinde barındırmaması nedeniyle açılan idari davalar, işlemin idari 

yargıyla olan bağlantısının ikinci önemli ayağını oluşturmaktadır. 

 Kamulaştırma işleminin nihai amacı olan kamu yararının sağlanması 

konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, özel kişiler genellikle, işlemin imar 

planlarına uygun olarak yapılmadığı ve de yapılırken kamu yararından ziyade, özel 

amaç beslendiği, siyasi ve ideolojik kaygılar taşındığı savlarını ileri sürmektedirler. 

Bu tür iddiaları taşıyan davaların sayısının çokluğu, yargısal işlemlerinin süresinde 

yerine getirilmesini engelleyen bir faktör olmaktadır. 

                                                
191 Metin Günday; 2002. 
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 Adli yargı mekanizmasının kamulaştırma işleminde etkinliği, özellikle 2942 

Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda 2001 yılında yapılan değişikliklerden sonra, daha 

da önem kazanmıştır. Sözkonusu değişikliklerle, bedel tespitinin idare yerine asliye 

hukuk mahkemeleri nezdinde yapılacağının öngörülmesi nedeniyle, idare ve 

taşınmaz malı kamulaştırılacak kişi arasında, satın alma usulüyle bir anlaşma 

sağlanamaması halinde, mesele direkt olarak adli yargı mekanizmasına havale 

edilmektedir. 

 Adli ve idari yargı mercilerinin, kamulaştırma işlemi üzerindeki giderek artan 

işlevlerine karşılık, bu kurumların; mali kaynak yoksunluğu, personel ve tesis 

yetersizliği gibi nedenlerden dolayı  sahip olduğu işlevleri yerine getiremedikleri de 

ülkemizin bir gerçeğidir. Mahkemelerimizin üzerindeki dava yükü giderek artmakta, 

zamanında alınmalarıyla hukukun üstünlüğünü tesis edecek kararlar gecikmekte bu 

da toplumun adalete olan inancının zayıflamasında etkili olmaktadır. 

 Bu ciddi durum, kaçınılmaz olarak, kamulaştırma işlemlerinde de söz konusu 

zaafiyetlerin yaşanmasına sebep olmaktadır. 

 Bir defa, kamulaştırma işlemlerinde, uzun süren mahkeme süreçlerinin yol 

açtığı gecikmeler, kamu hizmetlerinin de ciddi biçimde aksamasına neden 

olmaktadır. Kamulaştırma sürecinin kesintiye uğraması, yatırım planlarının 

aksamasına neden olmakta, imar plan ve programlarında öngörülen amaçların, 

zamanında yerine getirilmesini engellemekte ve de idareleri ve özel kişileri sonu 

belirsiz bir bekleme süreci ve belirsizliğin içine atmaktadır. Bu durum, kamulaştırma 

işleminin, nihai amacı olan kamu yararından uzaklaşması anlamını taşımaktadır. 

 Uygulama açısından kamulaştırma işleminin mahkeme süreci ile kesintiye 

uğraması meselesi, zaman zaman medya organlarında yer alması nedeniyle  
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kamuoyunca da bilinmektedir. Medya organlarınca haber haline getirilen 

durumlardan birinde, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne mensup bir yetkili, 

kamulaştırma işlemlerinde mahkeme sürecindeki aksaklıkların yarattığı 

olumsuzluklara şöyle dikkat çekmektedir: 

 ‘’Bazen çok küçük bir alanı kamulaştırmak için 3 – 5 aylık mahkeme 

süreçlerini beklemek zorunda kalıyoruz. Acil durumlar için doğrudan el koyma 

yetkisi Bakanlar Kurulu’na ait. Ama mahkemelik olan arazilerin her biri için 

Bakanlar Kurulu kararı çıkartmak imkansız. ‘’192 

Bu durumun yanı sıra, söz konusu yetkili, 2001 değişikliği ile getirilen 

bedelin idare yerine mahkemece tespiti uygulamasını da eleştirmekte ve yeni 

durumun kamulaştırma işlemlerinin tamamlanma sürecini uzattığını ifade etmektedir. 

 Haberde değinilen, mahkeme sürecinin uzaması nedeniyle doğan diğer 

olumsuzluklar da bizzat söz konusu yetkilinin ağzından şöyle aktarılabilir: 

 ‘’Uzun züren mahkeme süreci, işlerin aksamasına sebep oluyor. Duble yol 

planlanan tarihte bitirilemediği için hem Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanları 

hem de inşaat çalışmalarını sürdüren müteahhit firmanın elemanları başka işlere 

yönlendirilemiyor. İhaleleri alan müteahhitler bütün işleri bitirdiği halde mahkemelik 

olan bölümler için beklemek zorunda kalabiliyorlar. Diğer yandan, mahkemelik olan 

kavşaklar gerek sürücüler açısından gerekse trafik kazalarının azaltılması açısından 

son derece önemli. Davaların uzun sürmesinden korkuyoruz. Böyle bir durumda 

yolların açılışının da gecikmesi kaçınılmaz olacaktır.’’193 

  

                                                
192 ‘’Hangi Fiyat Doğru’’ ; (Erişim: 25.12.2005) 
193 ‘’Hangi Fiyat Doğru’’ ; a.g.e.  
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 III.3.1. ADLİ VE İDARİ YARGI MEKANİZMALARININ  GEREĞİ 

GİBİ İŞLETİLEBİLMESİ İÇİN GEREKENLER 

Kamulaştırma işlemlerinin, kamu yararını etkin olarak sağlar ölçüde adil ve 

hızlı bir biçimde icra edilmelerinin en önemli koşullarından birisi adli ve idari yargı 

mercilerinin, hukuksal etkinliklerinin artırılmasıdır. Bu etkinlik artırımı, temelde iki 

eksende incelenebilir. 

Birinci eksen, yasal düzenlemeler yoluyla, adli ve idari yargı mercilerinin 

süreç içerisinde karşılaştıkları sistem aksaklıkların giderilmesidir. Uygulamaların da 

değerlendirilmesi yardımıyla, mahkemelerimizin yargılama usulünde, kamulaştırma 

işlemlerinin uygulama etkinliği ve hızını artıracak özel birtakım değişiklikler 

yapılması, özel yargılama kurallarının yürürlüğe konması, hatta işlemle ilgili adli ve 

idari yapıdaki tüm uyuşmazlıkların hepsinin incelenebileceği bir ‘’kamulaştırma 

yargısı’’nın meydana getirilmesi bu eksende değerlendirilebilecek fikirler arasında 

düşünülebilir. 

 İkinci eksen, mali kaynakların artırılmasıyla yargı mercilerinin fiziki 

imkanlarının artırılmasıdır. Mahkeme sayısının artırılması ve yaygınlaştırılması, 

yargı mercilerinin görevlerini en iyi biçimde yapmalarını sağlayacak kamusal tesis 

ve diğer olanakların sağlanması, başta hakim ve savcı olmak üzere tüm hukuk 

personelinin sayısının artırılmasına yönelik istihdam politikaları izlenmesi, sadece 

kamulaştırma işlemlerinin hukuksal anlaşmazlıklarında değil tüm hukuksal iş  ve 

işlemlerde verimliliği ve hızlılığı sağlayacak, bu da toplumun adalete olan güveninin 

artmasına büyük katkıda bulunacaktır. 
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III.4. YETİŞMİŞ PERSONEL VE TEKNİK KAPASİTE 
YOKSUNLUĞUNA İLİŞKİN SORUNLAR 
 
 Kamulaştırma işlemine girişen idarelerin karşılaştıkları diğer bir sorun, 

yetenekli ve bilgili personel ve yeterli teknik kapasite sorunudur. 

 İdareler açısından, bir kamulaştırma işleminin gereği biçimde yerine 

getirilmesi, işlemin yürütülmesini sağlayacak bilgili ve tecrübeli bir personele ve bu 

personel tarafından kullanılacak olan, işleme tabi taşınmaz ile ilgili bilgileri eksiksiz 

biçimde sağlayacak teknik altyapıya bağlıdır. Bu iki unsur, kamulaştırmayı, kağıt 

üzerindeki teorik bir işlem olmaktan çıkararak gerçek hayat açısından uygulanabilir 

kılan hayati faktörlerdir. Bir kamulaştırma işleminin gerçek anlamda uygulanabilir 

olmasının en önemli koşulu olan bu iki unsurun eksikliği, karmaşık bir hukuki ve 

pratik yapıya sahip olan kamulaştırma işleminin hayata geçirilmesini imkansız 

kılabilmektedir. 

 Kamulaştırma işlemini, mevzuata uygun bir biçimde yerine getirecek 

derecede yetkin ve tecrübeli personelin varlığı bakımından, sadece sürekli emlak ve 

kamulaştırma servislerine veya kuvvetli hukuk müşavirliklerine sahip kurum ve 

kuruluşlar bu alanda başarılı eleman görevlendirme şansına sahiptirler. Böyle olduğu 

halde, o elemanlar bile değişik zaman ve yerde farklı uygulamalara şahit olur, bazı 

hallerde beklemedikleri teknik ve özellikle yönetsel ve hukuksal aksaklıklarla karşı 

karşıya kalırlar. Bu alanda bilgi ve deneyime sahip olmayan personelle kamulaştırma 

işlemine girişen idareler ise tahmin edilemeyecek kadar büyük sıkıntılarla 

karşılaşırlar.194 

 Yapılan kamulaştırma işlemlerinde karşılaşılan sorunlardan önemli bir 

bölümü kadastro teşkilatından kaynaklanmaktadır. Kadastro teşkilatlarının teknik 
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yönden ve yetişmiş personel bakımından yetersiz olması, eskiden yapılmış kadastral 

haritaların günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi, kadastroya bağımlı çalışan 

kamu kurum ve kuruluşlarının işlerinde gecikmelere ve kaliteli hizmet 

verememelerine neden olmaktadır.195 

 İlgili idare lehine yapılacak yeni kadastro çalışmaları sırasında gerek 

vatandaşlar ve gerekse bilirkişiler işe gereken önemi vermemektedirler. Daha önce 

de belirtildiği gibi, bilirkişilerin ölçü sırasında hazırda bulunmaması, işlerin 

gecikmesine sebep olmaktadır. Ayrıca, eski kamulaştırma sınırlarının bilinememesi, 

arazide fazla ölçünün alınmasını gerektirmekte, bu da maliyetin artmasına ve zaman 

kaybına sebep olmaktadır. Yapılan bu kadastral haritalar ve kamulaştırma planları, 

sadece belli bir bölgeyi ve belli bir kurumu ilgilendirdiğinden, ileride yapılacak ek 

çalışmalarda yine mülkiyet ve sınırlandırma kargaşasının yaşanmasına sebep 

olmaktadır. Özellikle başka kurumlar (D.S.İ., TEDAŞ, Köy Hizmetleri vb.) 

tarafından yapılacak ek kamulaştırma işlemlerinde ‘’sistem birliği’’ 

sağlanamadığından eksik kamulaştırmalar ya da aynı yerin farklı kurumlar tarafından 

birden fazla kamulaştırılması hadisesi de olabilmektedir. Bu nedenle, bölgede daha 

önce, kamulaştırma ile ilgili idarelerin yapmış olduğu haritalar birbirleriyle 

ilişkilendirilebilmelidir.196 

 Haritacılık ve kadastral düzenleme alanında meydana gelen teknolojik 

ilerlemeler bu bilimi de farklı bir konuma getirmiştir. Artık çok karmaşık birtakım 

hesaplar kısa zamanda yapılabilmekte, günlerce süren çizimler birkaç saat içinde 

alınabilmekte ve belki aylarca süren arazi işleri birkaç haftada bitirilebilmektedir. 

Bütün bu gelişmeler karşısında ise kamu kurumlarının gerek mali yönden ve gerekse 

                                                                                                                                     
194 Fethi Aytaç; 1987. 
195 Mehmet Demirkır; 1997. 
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yetişmiş eleman gücü bakımından çoğunun teknolojinin gerisinde olduğu 

görülmektedir. Özellikle taşra teşkilatlarında hem donanım hem de yetişmiş eleman 

gücü bakımından yetersizlikler dikkati çekmektedir. Tüm bu etkenler kamulaştırma 

uygulamalarının sağlıklı ve etkin bir biçimde yapılmasını engellemektedirler.197 

 Karşılaşılan önemli sorunlardan biri de kamu kuruluşları arşivinden sağlıklı 

ve hızlı bir şekilde bilgi ve belge alamamaktır. Özellikle kadastro teşkilatlarından 

bilgi ve belgelerin alınması birtakım bürokratik engellere takılmakta ve verilen 

bilgiler sağlıklı olmamaktadır. Ayrıca verilen bilgi ve belgelerin güncelleştirilmemiş 

olması ve veri yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda arşivdeki dosyaların çok 

karışık olması problemlere sebep olmaktadır.198 

 Kamulaştırma ile yükümlü olan, başta belediyeler olmak üzere tüm kamu 

yönetimlerinin, gerekli teknik altyapı ve kaynaklara sahip olamamaları, bu 

yönetimlerin kendi  taşınmaz mal varlıklarının bile yeterince farkında olamamaları 

sonucunu doğurmaktadır. Mal varlıklarının miktar ve alanını belirleme konusunda 

yeterli altyapıya sahip olamayan yönetimler, taşınmaz mal, satın alma ve 

kamulaştırma politikalarında doğal olarak büyük başarısızlıklara uğramaktadırlar. 

 Fehmi Yavuz, 1970’li yılların kent sorunlarından kesitler sunduğu Kentsel 

Topraklar isimli eserinde, yeterli teknik altyapıya sahip olamayan zamanın Ankara 

Belediyesi’nin, belediye sınırları içindeki ve yakınındaki toprakların, mülklerin 

etüdünü yapma ve bilgi toplama işini düzenli biçimde sürdürme konusunda başarısız 

olduğundan bahsetmektedir.199 Eser, Türkiye’nin en büyük ikinci belediyesi 

konumundaki Ankara Belediyesi’nin toprak varlığı ve hangi kanunlarla ne kadar 

                                                                                                                                     
196 Mehmet Demirkır; 1997. 
197 Mehmet Demirkır; a.g.e. 
198 Mehmet Demirkır;  a.g.e. 
199 Fehmi Yavuz; 1980. 
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toprağın bu Belediyeye geçtiği hakkında da açık seçik bilgilerden yoksun 

olduğumuzu belirtmekte ve de önceki bölümlerde ayrıntılarıyla bahsettiğimiz 583 

Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kamulaştırma yoluyla edinilen arsaların 

elden çıkarılarak daha sonra astronomik kamulaştırma bedelleri ile tekrar 

edinilmesinde bu teknik yetersizliğin payı olduğu düşüncesini taşımaktadır. Bu 

örnek, taşınmaz mal politikalarının yürütülmesinde teknik üstünlüğün ne denli 

önemli olduğunu anlamamızda bize fikir vermektedir.  

  

III.4.1 YETİŞMİŞ PERSONEL VE TEKNİK KAPASİTENİN 

İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞTIRILMASI 

Kamulaştırma işlemlerinde yetişmiş personel ve teknik kapasite ile ilgili 

sorunların çözümü, kanımızca iki eksende ele alınabilir. 

 Birinci eksen, tüm kamu mallarının belli bir sistematizasyon çerçevesinde 

belirlenerek kamusal ihtiyaçlara göre tasnifinin yapılmasını sağlayacak teknik bir 

altyapıyı oluşturmaktır. 

 Türkiye’de verilerin sağlıklı olmamasına rağmen, önemli miktarda devlet 

malı bulunduğu bir gerçektir. Türkiye gibi gelişmekte olan ve kaynak sıkıntısı çeken 

bir ülkenin kalkınması yönünden bu mallar, sağlam bir kaynak durumundadır. Önce 

yapılması gereken, bu taşınmazları cins ve türlerine göre ayırarak derecelendirmek, 

sınıflandırarak bir envanterini çıkarmak olmalıdır. Atıl durumda olan ve 

kullanılmayan bu mallar gereği gibi değerlendirilmediği takdirde giderek artan kamu 

giderlerini daha kolay karşılama olanağı ortaya çıkacak, gereksiz kamulaştırmalar 

yapılmayacak ve gereksiz yere kamulaştırma bedelleri de ödenmemiş olacaktır.200 

                                                
200 Ömer Köroğlu; 1995. 
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 Kamu mallarını cins, tür ve kullanım biçimlerine göre ayırma konusunda 

atılan en önemli adım, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin korunması, yönetimi, denetlenmesi ile görevli 

kuruluş201 olan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 1996 

yılının ortalarında fiilen oluşturulmuş bulunan ‘’Milli Emlak Otomasyon Projesi’’dir. 

Devletin sahip olduğu tüm gayrimenkul değerleri elektronik ortamda kayıt altına 

almak, tüm süreçlerde otomasyon sağlamak ve ilerleyen yıllarda işlevi devam edecek 

bir sistem altyapısı kurmak202 amaçlarıyla oluşturulan bu elektronik sistem, Türkiye 

yüzölçümünün %51’ine karşılık gelen Devletin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tüm özelliklerini sunmakta, kamunun 

sahip olduğu arazilerin bilinebilmesini ve bilinenlere uygun bir biçimde gerçekçi 

taşınmaz mal politikalarının izlenmesini sağlamaktadır. Bu tür elektronik ağların 

artarak tüm kamu yönetimlerinin erişimine açılması, kamulaştırma işlemiyle 

yükümlü olan yönetimlerin daha sağlıklı kamulaştırma politikaları izlemelerine 

yardımcı olacaktır. 

 İkinci eksen, kamu yönetimlerinin, kamulaştırma işlemlerini hukuka ve 

mevzuata uygun bir biçimde başarıyla gerçekleştirmelerini sağlayacak bilgili ve 

yetenekli personelin edinimine yönelik personel politikalarıdır. 

 Özellikle küçük il, ilçe ve beldelerde, belediyelerin nitelikli personel istihdam 

etmede önemli sorunları vardır. Bunda, yeterli kadroyu alamama, istenen nitelikte 

eleman bulamama gibi nedenler sözkonusudur. Bunun yanında, yöresel ve siyasal 

                                                
201 Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Müdür Mesajı: 
(http://www.milliemlak.gov.tr/_mesaj/mesaj.asp) (Erişim: 27.12.2005) 
202 Siemens Milli Emlak Otomasyon Projesi Tanıtım: (http://sbs.com.tr/turkce.asp?1=482=783=0) 
(Erişim: 27.12.2005) 
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kaygılarla, niteliksiz personelin işe alınması, gerekli nitelikte elemanların istihdam 

edilmesini zorlaştırmaktadır.203 

 Merkezi ya da yerel nitelikli tüm kamu yönetimleri için, personel 

istihdamında temel alınması gereken nokta, personel alımının ‘’liyakat’’ ilkesine 

göre yapılması gereğidir. Her durumda, iş için en uygun eğitsel, sosyal, psikolojik ve 

entellektüel kapasiteye sahip isteklilerin istihdamı, kamusal hizmetlerin gerektiği 

biçimde yürütülmesi için hayati bir nitelik taşır. 

Yerel yönetimlerin, merkezi idareden ayrı olarak, personel sorunlarını 

çözmeleri için alınması gereken önlemler ise şunlardır: 

- Yerel yönetim personeline ilişkin kadro ihdası, atama izni gibi konulardaki 

merkezi yönetimin yetkisi kaldırılmalıdır. Yerel yönetimler eşitlik ve liyakat ilkesini 

uygulamak kaydıyla, kendi personelini alabilmeli ve ücretini belirleyebilmelidir. 

Ancak bu durumun siyasallaşma ve kayırmacılığa dönüşmemesi için gerekli tedbirler 

de alınmalıdır.204 

- Her seçim sonrası personel üzerinde gerçekleştirilen ‘’fiili yağma’’ (spoils) 

sistemi sınırlandırılmalıdır. Özellikle belediyelerde seçim sonrası yaşanan, yer 

değiştirme ve göreve son verme uygulamaları, seçilmiş yöneticinin çevresinde 

bulunan bazı kadrolarla sınırlandırılmalıdır. Yerel yönetimlerde istihdam edilen 

personel için ayrı bir personel yasasına ihtiyaç vardır. Yerel yönetim personelinin 

hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimine ilişkin yeni düzenlemelere gidilmelidir. Eğitim 

sadece çalışanlarla sınırlı tutulmamalı, seçimle işbaşına gelen yöneticileri de 

kapsamalıdır.205 

                                                
203 Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür; 2002. 
204 Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür; a.g.e. 
205 Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür; a.g.e. 
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- Yerel yönetim birimleri arasında personel geçişi mümkün kılınmalıdır.206 

Yerel yönetim personel politikasına, yapılan işlerin nitelik ve dönemsel 

yoğunluklarına paralel olarak yasalar çerçevesinde esneklik kazandırılmalıdır. 

 
III.5. KAMULAŞTIRMANIN YARATTIĞI TOPLUMSAL VE 

PSİKOLOJİK SORUNLAR 
  
 Kamulaştırma işlemi, çağdaş toplumlardaki bireylerin en dokunulmaz 

haklarından biri olarak kabul edilen mülkiyet hakkına kamu yararı amacına yönelik 

de olsa ağır ve geri dönülmez bir biçimde müdahale etmesi nedeniyle ağır sosyal ve 

psikolojik sorunlara ve bunalımlara neden olabilmektedir. İşlemi, bireylerin ve tüm 

toplumun ağır zararlar alması ile sonuçlandırmak suretiyle başarısızlığa uğratabilen 

söz konusu sosyal ve psikolojik sorunlar, bu yolla, temel amacı toplum düzenini 

sağlamak olan kamulaştırma işlemini gerçekleştirmekle yükümlü olan kamu 

yönetimlerinin, işlemle amaçlananların tam aksi yönde sonuçlarla karşılaşmalarına 

neden olabilmektedirler. 

  

III.5.1. TOPLUMSAL SORUNLAR 

Taşınmaz mülkiyetine yönelik bir zorla el atma hareketi olarak, bireylerin 

yaşamları üzerinde hayati bir etkide bulunan kamulaştırma işlemi, özellikle 

kapsamının genişlediği bazı durumlarda, toplumun önemli bir bölümünün hatta tüm 

toplumun ortak sorunu olabilecek bazı bunalımlara sebep olabilmektedir. 

Kamulaştırma işleminin toplumsal ya da sosyolojik sorunları olarak 

sınıflandırabileceğimiz bu sorunlar, giderilmelerine yönelik geniş çaplı kamusal 

politikalar yürürlüğe konmadıkça toplum huzuru ve barışını tehdit eder boyutlara 

                                                
206 Kemal Görmez; 2004. 
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varabilme tehlikesini bünyelerinde barındırmaktadırlar. Bu büyük tehlikelerin 

görmezden gelinmesi, yönetimler açısından, kamulaştırma ile elde edilmek istenen 

kamusal faydadan çok daha büyük oranda toplumsal zararın ortaya çıkmasına neden 

olabilecektir.  

  Bir defa, kamulaştırma nedeniyle herhangi bir yerleşim birimine göç etmek 

zorunda kalan insanlar, eski çevrelerinden ayrılmalarının bir sonucu olarak, tüm 

davranış normlarını yitirmekte ve komşuluk ilişkilerini yeniden düzenlemek üzere 

önceden var olan sosyal ilişkiler ağına girip hemen uyum sağlayamamaktadırlar. Bu 

durum, ülkemizde kamulaştırma faaliyetinde insan boyutunun eksik bırakılmasının 

bir sonucudur.207 

 Diğer yandan, kamulaştırma, göç ve işsizlik gibi kayıtlara geçirilemeyen ve 

sonuçları ancak zaman içinde ortaya çıkan sosyal nitelikli kayıplara neden 

olmaktadır.208 

 Süreç ile ilgili bir diğer sorun, özel kişilere ödenen kamulaştırma 

karşılıklarının kullanımı ile ilgilidir. Kamulaştırma karşılıklarının nasıl ve nerede 

kullanılacağına ilişkin yönlendirici bir danışmanlık kurumunun olmaması nedeniyle 

taşınmaz sahipleri ellerindeki parayı, gerekli yatırım alanları yerine ihtiyaç dışında 

kullanmakta ve belli bir süre sonra ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya 

kalabilmektedirler.209 

  

 III.5.2. PSİKOLOJİK SORUNLAR 

 Kamulaştırma işlemini yapmakla yükümlü olan kamu yönetimlerinin 

yüzleşebilecekleri bir diğer sorun, kamulaştırılacak taşınmaz sahiplerinin, işlemin 

                                                
207 Bayram Uzun; 2000. 
208 Bayram Uzun; a.g.e. 
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gerçekleştirilmesine, sosyal, psikolojik ve ekonomik kaygılarla olumsuz tepkiler 

göstermeleriyle yaşanacak anlaşmazlıklardır. 

 Demokratik bir siyasal rejime sahip ülkemizde, devlet kurum ve 

kuruluşlarının yürütme fonksiyonu içinde giriştikleri ve gerçekleştirdikleri çeşitli 

yatırım faaliyetleri, sonuçları bakımından yurdun bütününün veya belirli bir kısmının 

ekonomik yapısına, sosyal ve teknik gelişmesine, imar ve bayındırlık açısından 

güzelleşmesine katkılarda bulunmakla beraber bu faaliyetler sırasında el konulması 

zorunluluğu duyulan konut, işyeri, tarla, bağ, bahçe gibi mal varlıklarının veya geçim 

kaynaklarının sahiplerinin rızası ile elde edilmesi ve kamuya aktarılması çok kere 

mümkün olmaz ve toplum yararı uğruna vatandaşların Anayasa’da güvence altına 

alınmış mülkiyet haklarının kaldırılması gerekebilir. Bu ise, işin sahibi kamu idaresi, 

kurum ve kuruluşu ile malına mülküne el uzatılan vatandaş arasında değişik boyutlar 

gösteren kırgınlıklar, kızgınlıklar, uyuşmazlıklar yaratır. Bu iş ve işlemlerde 

kullanılan araçlar veya yöntemler açısından konu bazen bir kamu kuruluşu ile fert 

arasında bir çıkar çatışması olmaktan çıkıp kamuoyunu ilgilendiren ve etkileyen 

boyutlara ulaşır.210 

 Bu durum ülkemizde, kendisini 1960 yılı öncesinde İstanbul’da girişilen 

büyük imar hareketlerinde, daha sonraki yıllarda Keban Baraj gölünü oluşturan 

alandaki arazilerin kamulaştırılmasında, Urfa’da toprak reformu yapmak niyetiyle 

girişilen faaliyetlerde, Gökova Termik Santrali yapımı hazırlık çalışmalarında da 

göstermiştir.211 

 Kamulaştırma işlemi, sıkı hukuksal kuralları, karmaşık idari ve adli süreci ile 

toplumu oluşturan bireylerin sosyal, kişisel ve psikolojik özelliklerinden soyutlanmış 

                                                                                                                                     
209 Bayram Uzun; a.g.e. 
210 Fethi Aytaç; 1987. 
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bir kurallar bütünü olarak değerlendirilebilir. Kamulaştırmanın insan ruhuna, yaşayış 

ve alışkanlıklarına yerine göre aykırı uygulamaları öngörebilen doğası, devlet – 

toplum ilişkilerinin işlem sonucunda  zedelenmesi tehlikesini doğurabilmektedir. Bu 

tehlikenin giderilmesi, öncelikli olarak, yasaları uygulayan kamu görevlilerinin 

toplum üyelerinin ekonomik ve psikolojik durumlarını anlayışla karşılayarak 

hassasiyetle davranmaları ile gerçekleşebilecektir. Kamulaştırmanın başarısı, işlemin 

topluma ve toplumu oluşturan bireylere en az zararı verecek şekilde hassasiyetle 

yapılması noktasında, kamu görevlilerinin dikkat ve sorumluluklarına bağlıdır. 

 Kamulaştırma işlemine girişen bir idare için en önemli noktalardan biri de, 

uygun ortam yaratma gereğidir. Çünkü konu çok kere psikolojik ve bir bakıma 

siyasal nitelik taşır.212 

 Bir defa, kamulaştırılacak mülk, sahibinin içinde oturduğu bir konut, 

mesleğini veya ticaretini yapageldiği bir işyeri, kendisinin ve ailesinin geçimini 

sağladığı gelir kaynağı gibi, kişinin köklü ruhsal ve ekonomik bağlarla bağlı olduğu 

bir yer olabilir.213 

 Bu nitelikte bir mülkün kamulaştırılması, ilgili kişi veya kişilerde ruhsal 

bunalımlara kadar varabilen üzüntü, kırgınlık ve gerginlik yaratabilir. İskan ettiği, 

maddi ve manevi bağlarla bağlı bulunduğu mülkten ayrılmasının yarattığı ruhsal 

sarsıntı kamulaştırma mekanizmasının yapısından dolayı hiçbir şekilde 

karşılanamayan214 taşınmaz sahibi, mağdur edildiği duygu ve kanısı içinde 

kamulaştırma işlemine ve işlemi yapanlara karşı kızgın hatta saldırgan olur. Onları 

kasıtlı davranmakla, kamu yararı bahanesi altında bazı kişilerin veya kümelerin 

                                                                                                                                     
211A.g.e., Sf. 67. 
212 Fethi Aytaç; 1987. 
213 Fethi Aytaç; 1987. 
214 Bayram Uzun; 2000. 
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çıkarlarına hizmet etmekle itham eder; yasaların kendisine sağladığı her türlü imkanı 

kullanarak bu işlemi durdurmaya, önlemeye çaba harcar. Hatta işi ifitiraya ve 

hakarete kadar götürür.215 

 Bu gibi durumlarda kamulaştırıcı idarenin, ilgili görevlilerin halkla ilişkilerde 

uygulanması zorunlu yöntemlere uyarak muhatapların tepkilerini anlayışla, 

soğukkanlılıkla karşılamaları, bu arada kendilerini adeta onların yerine koyarak 

davranmaları gerekir. Mağdur edildikleri inancı içinde olan kişiler sayıca dikkate 

alınması gerekli kalabalık bir kitle oluşturuyorlarsa kamuoyunun da ikna edici 

açıklamalarda tatmin edilmesi ayrıca önem taşır.216 

 Diğer yandan, kamulaştırılacak mülk, sahibinin içinde bulunduğu veya 

geçimini sağladığı bir mülk olmasa bile, malikinin gözünde, gelecekte değeri artacak 

ve kendisine ileride daha büyük çıkarlar, kazançlar sağlayacak bir varlık olabilir.217 

Taşınmaz malı için gelecekte daha farklı ve daha karlı tasarruf biçimleri arzulayan 

özel kişiler açısından, mallarının kamulaştırma işlemine tabi tutulması her zaman 

olumlu şekilde karşılanmayabilir. Yurdumuzda, uzun yıllardan beri yaşamakta 

olduğumuz enflasyonist ortamın, taşınmaz mal mülkiyetinin önemi ve 

vazgeçilmezliğini artırması sonucuna paralel olarak da söz konusu malikler, 

mallarının kamulaştırılmasına olumsuz tepkiler gösterebilirler.  

 

III.5.3. TOPLUMSAL VE PSİKOLOJİK SORUNLARIN ÇÖZÜM 

YOLLARI 

Yukarıda aktarılan durumlarda; yasama, yürütme ve yargı organlarıyla, bir 

bütün olarak devlet yönetiminin yapması gereken, kamulaştırma bedeli tespit 

                                                
215 Fethi Aytaç; 1987. 
216 Fethi Aytaç; a.g.e. 
217 Fethi Aytaç; 1987. 
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mekanizmalarının taşınmaz malları kamulaştırılacak özel kişiler için tutarlı, adil ve 

hakkaniyete uygun bedelleri belirlemelerini sağlayacak önlemleri almaktır. Adli 

makamların, önceki bölümlerde aktarmaya çalıştığımız bedel tespit ölçütlerini 

gerektiği biçimde kullanarak doğru bedellere hükmetmeleri, yönetsel makamların, 

bedelin tespiti ve ilgililere ödenmesi aşamalarında, bireylerin hassasiyetlerini doğru 

bir biçimde tespit ederek ve  devlet – toplum ilişkilerini zedeleyici hareketlerden 

mümkün olduğunca kaçınarak hareket etmeleri ve de işlemde aksayan yönleri 

belirlemeleri, yasama organının da, bedel tespitinde adaleti ve hakkaniyeti bozduğu 

tespit edilen etmenleri düzeltici yasal düzenlemeleri mümkün olduğunca çabuk 

yapması, bu hassas konuda, toplum barışının bozulmasının önlenmesi gibi önemli bir 

işlevi yerine getirmiş olacaktır. 

 Toplumsal huzuru ve refahı önemli ölçüde olumsuz etkileyen bu gibi sosyal 

sorunların giderilmesinin yolu, kanımızca devletin, kamulaştırılacak taşınmaz mal 

sahiplerine yönelik olarak, bu kişilerin süreç sonrası olası mağduriyetlerini gidermek 

amacıyla uygulayacağı, geniş kapsamlı kamusal planlama ve rehberlik hizmetlerinin 

oluşturulmasıdır. 

 Özellikle büyük çaplı kamulaştırma işlerinde, merkezi yönetim ya da yerel 

yönetimler tarafından bir ‘’kamulaştırma sonrası dönem’’ planlaması yapılarak, 

işlemin ve sürecin topluma vereceği geniş çaplı zararın önüne geçilebilir. Bu büyük 

ölçekli planlama hareketi, süreç sonrası yaşanacakların bir kestirimini yaparak 

bölgesel ve yöresel anlamda, sosyal alışkanlıkların yitirilmesinin önüne geçilmesi, 

kamulaştırma sonrası doğacak ekonomik ve sosyal boşlukların giderilmesi, ihtiyaca 

göre yeni iş alanlarının oluşturulması ve işlemle mali kaynaklar edinen kişilerin bu 

kaynakları kullanmalarına yardımcı olacak şekilde danışmanlık hizmeti verilmesi 
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gibi, kamu yönetimleri tarafından yapılması gereken ana önlemleri içerecek, aynı 

zamanda, bu plana göre yapılacak görece daha küçük çaplı faaliyetler için de bir 

rehber niteliği taşıyacaktır. 

Bu temel planı takip edecek olan yerel çaptaki planlar, sorumlu oldukları 

bölgeler içerisinde; bünyelerinde barındırdıkları, yukarıda da değinilen, işsiz veya 

tamamen topraksız kalanlara yeni topraklar edindirme, mesleklerine uygun yeni 

ortamlar sağlama ya da yeni meslekler kazandırma veyahut da seçecekleri 

mesleklerde onlara rehberlik etme ve destekleme hedeflerine yönelik politikaların 

uygulama gücünü artırıcı etkiler taşıyacaklardır. 

Tüm bu kamusal faaliyetler, kamulaştırma sonucunda mağdur olan kimselerin 

bu mağduriyetlerini gidererek onları tekrar toplumsal yaşama döndürmeye katkıda 

bulunacak olmalarının yanı sıra, toplumun üretim gücünde, bu kimselerin üretimde 

yokluğu sonucunda meydana gelecek gerilemenin de önlenmesine katkıda bulunmuş 

olacaklardır. Bu tür politikaların uygulanmaması, temel amacı toplum refahı için 

kamusal fayda sağlamak olan kamulaştırma işleminin, başlangıçta tasarlanandan çok 

farklı biçimde, çeşitli toplumsal ve ekonomik sorunlara sebebiyet vererek, toplumun 

aleyhine sonuçlanması tehlikesini doğurabilecektir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
 Toplumların ekonomik ve sosyal yapılarındaki sürekli nitelikli gelişimler  

sonucu doğan kentleşme hareketlerinin yaygınlaşması, tüm dünya için geçerli olmak 

üzere, kent sayısının ve kentlerdeki nüfusun artmasına yol açmıştır. Bu durum, 

kaçınılmaz olarak, kentli yurttaşlara hizmet götürmekle yükümlü olan merkezi ve 

yerel nitelikli tüm kamu yönetimlerinin sunacakları hizmet hacminin sürekli olarak 

genişlemesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

 Kamu yönetimlerinin, bu artan sorumluluk ile beraber, hizmetleri gereği gibi 

sunabilmeleri açısından yeni ve gelişmiş birtakım koşul ve imkanlara sahip 

kılınmaları bir zorunluluk olarak belirmiştir. Bu bağlamda, tüm merkezi ve yerel 

yönetimlerin, hizmet götürme yolunda, daha fazla mal varlığına, daha fazla maddi 

kaynağa ve daha fazla siyasi ve moral desteğe ihtiyaçları bulunduğu iddiasında 

bulunmak yanlış olmaz.  

 Kent yönetimlerinin, toplumun tümüne hitap eden sağlık, eğitim, kültür, spor, 

konut gibi kamusal hizmetleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyacakları en temel 

öğe, kuşkusuz ki ‘’toprak’’ olacaktır. Söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi, bu 

hizmetleri görecek ünitelerin öncelikli olarak, kent sınırları içerisinde belli bir alan 

üzerinde yerleşmeleri ile mümkün olabilecektir. 

 Kent niteliği taşıyan yerlerde kent iskanının sunduğu kolaylıklardan 

yararlanabilecek nitelikli alan olarak tanımlandırabileceğimiz ‘’kentsel toprak’’ 

kavramının kamu açısından önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü, 

hizmetlerin genişlemesiyle olağan üstü bir biçimde artan kamusal hizmet ihtiyacına 

oranla kamu yönetimlerinin kullanımına açılacak kentsel toprakların miktarı giderek 
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azalmaktadır. Bu, kentsel nitelikli birtakım kamu hizmetlerinin kurulması ve 

yürütülmesinin büyük bir tehlike altına girmesi anlamını taşır. Bu tehlikeyi doğuran 

etmenlerin başında; kentsel toprağın, miktarının artırılamaması özelliğinin yanı sıra, 

onu elde ederek rant sağlamaya yönelik, spekülatif amaçlı birtakım hareketlerin de 

önemli rolü bulunmaktadır. 

 Kentsel toprakların kamu yararını sağlamak açısından gerekli hizmetlerin 

görülmesi amacından uzaklaştırılarak rant sağlama amaçlı faaliyetlere konu edilmesi 

durumu karşısında kamu yönetimlerinin alması gerekli tedbir ve hareketleri  

belirleyen ilkeler ve yöntemler bütünü olan kentsel toprak politikaları içerisinde, kent 

yönetimleri açısından arzu edilen amaçlara en yakın sonuçların alınmasını sağlayan 

yol, kamunun özel mülkiyete müdahalesi anlamını taşıyan kamulaştırma işlemidir. 

 Kısaca, devlet ve kamu tüzelkişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde 

ve gerçek karşılıklarını peşin olarak ödemek kaydıyla özel mülkiyette bulunan 

taşınmaz mallara zorla el atması anlamını taşıyan kamulaştırma, kentsel nitelikli 

hizmetlerin, kent toprağı üzerindeki spekülatif ve rant sağlama amaçlı faaliyetler 

nedeniyle yerine getirilememesi tehlikesinden toplumu koruyan ve kentsel toprak 

rantını, asıl sahibine yani kamunun kendisine kazandıran etkili bir kamusal tercihtir. 

 Kamulaştırma işlemi ile yönetimler, kendilerine yasalarla verilmiş güç ve 

yetkilere dayanmak kaydıyla, özel mülkiyete konu olmuş bir kentsel toprak kesitine 

zor alım yoluyla sahip olabilmekte ve onu kamuya mal edebilmektedirler. Bu zor 

alım hareketi, toplumun ortak çıkarlarının bir çeşit kavramsal sistematizasyonu olan 

kamu yararı amacına dayalıdır. Kamu yararının gözetilmediği bir kamulaştırma 

işlemi, hukuka aykırı ve zorbaca bir özel mülkiyete saldırı hareketinden başka bir şey 

olarak değerlendirilmeyecektir.  
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Kökeni ilk çağlara kadar uzanan ve günümüzde de tüm dünya ölçeğinde, 

kamu yönetimlerinin kullandığı en önemli yasal imkanlardan biri olan kamulaştırma, 

ülkemiz merkezi ve yerel yönetimlerince de geçerli ve etkin bir kamusal tercih olarak 

değerlendirilmekte ve kullanım alanı bulmaktadır. 

 Ülkemizde, 1982 Anayasası’nın 46. maddesiyle anayasal temeli oluşturulmuş 

bulunan kamulaştırma, 1983 yılında yürürlüğe giren ve 2001 yılında önemli ve köklü 

değişikliklere tabi tutulan 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile tüzel altyapısını 

sağlam bir temele oturtmuş bulunmaktadır. 

 Ancak ne var ki, kamulaştırma işlemi, her ne kadar sağlam ve tutarlı yasal 

temellere sahip kılınsa da, uygulama safhasında kamu yönetimlerine, taşınmaz malı 

kamulaştırılan kişilere hatta tüm topluma yönelik zararlara sebebiyet 

verebilmektedir. Uygulamada kamulaştırma, söz konusu kesimler arasında çeşitli 

anlaşmazlıklara, sıkıntılara ve bunalımlara yol açmaktadır. 

 Kamulaştırma ile ortaya çıkan sorunların en önemli kaynağı, taşınmaz mal 

sahiplerine, kamulaştırılan taşınmazları için ödenecek bedellerdir. Kamulaştırma 

bedellerinin tespit esasları ile ilgili görüşleri temel olarak iki eksende incelemek 

mümkündür.  

Kentsel toprak rantının asıl sahibinin kamu olduğu ve kentsel toprağın 

değerinin artmasında o toprağın sahibinin hiçbir payı olmadığı iddia edilerek ileri 

sürülen fikirler, kamulaştırma bedeli tespitinde ‘’objektif’’ (nesnel)  ölçütün temelini 

oluşturmaktadır. 

Bu fikre göre, kentsel toprağın sahip olduğu değerin, ona olan ihtiyaç 

sonucunda olağan üstü bir biçimde artması, kamusal gerekliliklerin ve bu 

gerekliliklere paralel olarak yine kamu tarafından yapılan kalkındırma çabalarının 
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neden olduğu kent büyüme ve gelişmelerinin bir sonucudur. Bu büyüme ve 

gelişmenin toprağa atfettiği değer, özel kişilerin tasarrufuna bırakılamaz, toplumun 

tümünün ortak kazancı olmalıdır. Buna ek olarak, kentsel toprağın değerinin artması 

ile astronomik rakamlara ulaşabilen kamulaştırma bedellerini, özellikle Türkiye gibi 

gelişmesini henüz tamamlayamamış ülkelerin kısıtlı imkanlara sahip merkezi ve 

yerel yönetimlerinin karşılaması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, 

kamulaştırma bedelleri, toprak niteliği ayrımı yapmadan, objektif ölçülerle 

belirlenmiş ölçütler göz önünde bulundurularak belirlenmeli ve ödenmelidir. 

Günümüzde, sosyal devlet anlayışının öneminin artmasına paralel olarak, 

mülkiyet hakkının dokunulmazlığının belli kamusal gerekçelerle gözardı edilebilmesi 

düşüncesinin de tutarlılığını artırmış olduğu objektif (nesnel) bedel ölçüsünün 

alternatifi ise, kamulaştırma bedeli olarak, söz konusu taşınmazların günün 

koşullarına göre belirlenmiş, rayiç bedellerle paralellik arzeden gerçek bedellerinin 

belirlenmesi gerektiğini öngören ‘’subjektif’’ (öznel) bedel ölçüsüdür.  

 Türkiye’de de, kamulaştırma bedellerinin tespitinde hangi ölçütün esas 

alınacağı, kamulaştırma ile ilgili olarak süregelen tartışmaların ana ekseni 

niteliğindedir. Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1925 tarihli ve 583 Sayılı Yasa 

ile Ankara için geniş çaplı kamulaştırma hareketleri öngörüldüğünde, kamulaştırma 

bedellerinin hangi ölçütlere göre ödenmesi gerektiği büyük bir tartışma konusu 

olmuştur. Tartışmanın taraflarından, objektif (nesnel) bedeli ölçütünü destekleyen 

kimseler, Ankara kentinin, başkent oluşu nedeniyle yaşadığı olağan üstü değer 

artışının bir toplumsal vakıa olduğu fikrini ileri sürerek, Ankara kentinin 

toprağındaki artan değerin sahibinin yine toplum olduğunu beyan etmişler ve 583 

Sayılı Yasa’nın sahip olduğu objektif (nesnel) ölçütten yana tavrı desteklemişlerdir. 
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 Tartışmanın diğer tarafına mensup kişiler ise, Yasa’nın, kamulaştırma 

bedelini, söz konusu toprakların 1915 yılı değerlerinin 15 katı olarak, yani oldukça 

düşük bir biçimde belirlemesini şiddetle eleştirmişler ve bu durumun hukuka aykırı 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. Objektif (nesnel) bedel ölçüsünün 583 Sayılı Yasa’nın 

kabulüyle elde etmiş gibi göründüğü üstünlüğü, tarihsel süreç içerisinde Anayasa ve 

ilgili yasalarda yapılan değişikliklerle ortadan kaybolmuş ve birkaç kez kesintiye 

uğramasına rağmen, subjektif (öznel) bedel uygulaması, kamulaştırma bedeli 

tespitlerinde ana çizgi olarak belirlenmiştir. 

 Türkiye’deki kamulaştırma uygulamalarında halen subjektif (öznel) bedel 

ölçütü dikkate alınsa da, konuyla ilgili teorik fikir ayrılıkları halen sürmektedir. 

Konunun bir ‘’sorun’’ olarak nitelendirilmesinin nedeni de, bedel tespitinin, 

toplumda önemli sıkıntı ve buhranlara sebebiyet verecek derecede önemli olabilecek 

yapısıdır. Bedel konusunda, kamu yararı ve özel yarar arasında, toplumun adalet 

duygusunu en az incitecek biçimde bir denge kurulamaması halinde, konu toplum 

huzuru açısından önemli sorunlara yol açabilecek bir niteliğe bürünebilecektir. 

 Kamulaştırma uygulamaları ile ilgili olarak, önümüzde duran sorunlardan 

birisi de, kamu yönetimlerinin, kamu hizmetleri için ihtiyaç duydukları taşınmaz 

malları kamulaştırmak için gerekli mali kaynaklara sahip olamamalarıdır. 

Ülkemizde, elde ettikleri mali kaynakları ihtiyaçları karşılamaktan uzak olan yerel 

yönetimler başta olmak üzere tüm kent yönetimlerinin sahip oldukları bu sıkıntı, 

kamulaştırma yoluyla kentsel hizmetlerin gereği gibi sağlanmalarının önündeki en 

büyük engel niteliğindedir. 

 Bu sorunun aşılması için, özellikle yerel yönetimlere, -anayasal ilkeler ve 

ülke olarak uymayı taahhüt ettiğimiz Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 
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hükümleri ışığında- görevleriyle orantılı gelir kaynaklarının sağlanmasıdır. Bu 

yapılmadığı takdirde, tüm ülke ölçeğinde, kent hizmetlerinin önemli ölçüde 

aksamasını olağan karşılamak gerekecektir. 

 Bir başka önemli sorun ise, kamulaştırma süreci içerisinde adli ve idari yargı 

mekanizmalarının işleyişinde yaşanan gecikmelerden kaynaklanan sorunlardır. 2001 

yılında yapılan değişikliklerle süreçteki önemi daha da artan yargı mekanizmasında 

çeşitli nedenlerden dolayı yaşanan gecikmeler, kamulaştırma ile amaçlanan yararın 

edinilmesinin gecikmesine ve hatta ortadan kalkmasına neden olabilmekte, özellikle 

bedel tespitindeki gecikme ve mahkeme sürecinde bilirkişilik kurumunun objektif 

nitelik taşımayabilen bazı hareketleri nedeniyle de taşınmaz malı kamulaştırılan 

kişiler maddi ve manevi zararlar görebilmektedirler.  

 Adli ve idari yargı mekanizmasında yaşanan bu sorunların çözümü, adli 

yapımızın geçmişte ve günümüzde yaşanan gecikmeleri bertaraf edecek şekilde 

modernleştirilerek fiziki ve beşeri yönlerden geliştirilmesiyle çözülebilir. Mahkeme 

ve adli personel sayısının artırılması, adli eğitim sürecinin etkin bir şekilde 

işletilmesi gibi yöntemlerle yargı mekanizmasının daha işler hale getirilmesi 

mümkün olabilir. 

 Kamulaştırma işleminin yürütülmesini sağlayacak yetişmiş personel ve teknik 

altyapıdan yoksunluk durumu da, uygulamada kamu yönetimlerinin karşı karşıya 

oldukları sorunlardır. Kamulaştırma işlemlerinin kesintiye uğramasına neden olan bu 

durumun da çözülmesi, tıpkı yargı mekanizmasında olduğu gibi, yönetimlerin fiziki 

ve beşeri kapasitelerinin artırılması ve konuyla ilgili mesleki eğitim faaliyetlerinin 

geciktirilmeden yapılması ile mümkün olacaktır. 
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 Kamulaştırma işleminin uygulanması sonucunda karşılaşılan sorunlar 

içerisinde yer verebileceğimiz son öğe, taşınmaz malı kamulaştırılacak kişilerin, kent 

yönetimlerine, çeşitli ekonomik, psikolojik ve sosyal kaygılar sonucunda 

duyabilecekleri tepkiler ile ortaya çıkacak sorunlardır.   

 Yapılan kamulaştırma işlemi, bir kimsenin yaşadığı, çalıştığı veya gelecek 

için güvence olarak gördüğü ve de bu sebepler yüzünden psikolojik ve ekonomik 

bağlarla bağlandığı bir yer olabilir. Böyle bir taşınmazın kamulaştırılması, taşınmaz 

sahibi ile yönetim arasında uyuşmazlık, kırgınlık hatta düşmanlık yaratabilir. Böyle 

bir durumda yönetimlerce yapılması gereken, taşınmaz malı kamulaştırılacak 

kimsenin mağduriyetini en aza indirecek şekilde hareket edilip, bedelin tespiti, 

ödenmesi ve mal teslimi aşamalarında adil ve hassas davranılarak düşmanlık 

yaratmaktan kaçınılması; diğer yandan, kamulaştırma bedelinin akılcı bir biçimde 

kullanılması için  taşınmaz malı kamulaştırılan kişiye danışmanlık hizmeti 

sunulmasıdır. Bu yolla, kamulaştırma sonucunda toprağı elinden alınan kişinin, 

psikolojik sağlığı korunmuş olacak ve işlem sonucu kişilerce elde edilen bedellerin 

doğru olmayan yerlerde kullanılarak ziyan edilmesi önlenmiş olacaktır. Büyük 

kamulaştırma faaliyetlerinde, kollektif olarak topraksız kalan kitlelere yönelik bir 

‘’kamulaştırma sonrası dönem planlaması’’ yapılarak bu kitlelerin sosyal ve 

psikolojik sorunlarına çözüm yolları aranması da alınması gereken tedbirlerden bir 

tanesidir. 

 Kamulaştırma uygulamalarından doğan sorunlara genel olarak bakıldığında, 

bu sorunların, kanımızca, temelde üç ana çözüm yolu ile bertaraf edilmeleri mümkün 

görünmektedir.  
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 Bu yollardan ilki, sistem aksaklıklarını aşacak yasal düzenlemelerin, 

geciktirilmeden yapılarak, çağımızda yaşanan gelişmelere paralel bir biçimde sürekli 

olarak yenilenmeleri, güncel tutulmalarıdır. Bu yolla, başta bedel ile ilgili 

uygulamalar ile yargı mekanizmalarındaki sorunların çözümü olmak üzere birçok 

sorunun çözümü kolaylaşacaktır. 

 İkinci yol, uygulamada karşılaşılan tüm sorunların ana nedenlerinden biri 

olan mali kaynak sorununu çözümlemek için önlemler alınmasıdır. Yönetimlerin 

ellerinde yeterli derecede maddi imkanların olması, bu tez kapsamında yer 

verdiğimiz bütün sorunların çözümünde hayati bir rol oynayacaktır. 

 Sorunların çözümüne yönelik üçüncü ve belki de en önemli yol, siyasi ve 

idari otoritelerin görüş ve etkinlikleriyle ilgilidir.  

 Kamulaştırma ile ilgili olarak kesinlikle unutulmaması gereken, kamu 

yönetimlerinin elinde bulunan bu güçlü ve önemli silahın, yalnızca kamu yararına 

özgülenen amaçlar için ve de devlet – toplum ilişkilerini zedelemeden kullanılması 

gerektiğidir. Kamulaştırmanın siyasi otoriterlerce ve idari makamlarca, kamu yararı 

amacı dışında başka amaçlar için kullanılmaya kalkışılması, işlemin yapılmasında 

özel çıkarların, siyasi ve kişisel husumetlerin ön plana çıkarılması gibi hareketler, 

devletin toplum nezdinde sahip olduğu en güçlü araçlardan biri olan kamulaştırma 

işleminin toplum huzurunu bozucu sonuçlar ortaya çıkarmasına neden olacaktır. 

Böylece kamu düzeninin sağlanması için ortaya konulmuş bir idari işlem, toplum 

için tamamen farklı sonuçlar doğuracak, devlet – toplum ilişkisi ciddi bir zarar 

görecektir. Bu nedenlerle, siyasi ve idari otoritelerin, kamulaştırma işlemine 

başlarken, işlemin temel amacı olan kamu yararına odaklanıp onun öngördüklerine 
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göre hareket etmeleri esastır. Kamulaştırma, amacına uygun kullanıdığında 

istenildiği ölçüde etkili olacaktır. 
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