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ÖZET 

Dönem Projesi 
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SAPANCA GÖLÜ ÖRNEĞİ 
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Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Kişinin temel hakları arasında sayılan mülkiyet hakkı; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 

1982 Anayasası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gibi çeşitli düzeylerdeki hukuki 

düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Böyle olmakla birlikte mülkiyet hakkı diğer 

temel haklardan farklı olarak kısıtlanamaz ve sınırlamaz mahiyette değildir. Kanuna, 

demokratik toplum düzeni gereklerine ve kamu yararına uygun olmak kaydıyla mülkiyet 

hakkına müdahale edilebilmektedir. Bu müdahalelerin devletin negatif yükümlülüğüne 

aykırılık teşkil etmediği kabul edilmektedir. Türkiye’de 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu hükümleri uygulanarak özel hukuk kişilerine ait taşınmazlar, kamu yararı 

gerekçesi ile kısıtlanabilmektedir. Ancak, bazı durumlarda kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından kamulaştırma işlemi olmaksızın mülkiyet hakkına müdahale edildiği 

görülmektedir. Genel olarak hukuki ve fiili el atmalar olarak sınıflandırılabilecek bu 

müdahaleleri sonucunda kamu kurum ve kuruluşları yüklü tazminatlar ödemek zorunda 

bırakılmaktadır. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bireysel başvuru 

imkanının tanınması ile mülkiyet hakkının ihlal edilmesinden kaynaklanan davalarda 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tazminat ödemeye mahkum edilmiş olduğu birçok 

örnek bulunmaktadır.   

Çalışmada, Türk Hukuku’ndaki kamulaştırmasız el atma ve hukuki el atma davaları usul 

ve esas yönünden anlatıldıktan sonra Sapanca Gölü çevresinde kamu kurumları tarafından 

taşınmazın üzerine “orman şerhi” konulması ve “içme suyu havzası mutlak koruma alanı” 

ilan edilmesi sonucunda oluşan kısıtlamaların mülkiyet hakkına etkisi örnek dava 

dosyaları kapsamında incelenmiştir. Ayrıca ulusal yargı organları tarafından verilen 

kararlarda hükmedilen tazminat miktarlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

kararlarında yer alan “tam tazminat” kavramını karşılayıp karşılamadığı da hem 

değerleme biliminin temel ilke ve yöntemleri, hem Uluslararası Değerleme Standartları, 

hem de yasal düzenlemeler yönünden tartışılmıştır. Bu çerçevede örnek olarak seçilen 

inceleme alanında içme suyu havzası mutlak koruma alanı ilan edilen ve orman şerhi ile 

kısıtlanan taşınmazlardaki hukuki ve kamulaştırmasız el atma davalarının AİHM 

Kararları ışığında hukuki zemine oturmadığı tespit edilmiştir. İçme suyu havzası mutlak 

koruma alanı ilan edilen yer alan ve çalışmada incelenen hukuki el atma davasının 2009 
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yılından itibaren devam ediyor olması, tazminatın belirlenmesinde taşınmazın dava 

tarihindeki değeri esas alınacağı dikkate alındığında, ulusal yargı makamınca verilecek 

kararın mülkiyet hakkını ihlal edilmesinin önüne geçemeyeceği, aksine malikin 

taşınmazın dava sürecince kullanılmamasından kaynaklı olarak yeni bir ihlale sebebiyet 

vereceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Sapanca Gölü çevresinde kamu idarelerinin 

kamulaştırma kurumunu daha işlevsel kullanmamaları neticesinde oluşan söz konusu 

ihlallerde, yargılamaların uzun süre devam etmesi, yargılama sonucunda hükmedilen 

tazminat miktarının AİHM kararlarında yer alan “tam tazminat” kavramını 

karşılamayacağı, mülkiyetin uzun süre kullanılmamasından kaynaklı olarak hak 

mahrumiyetlerinin Türk Hukuk Sistemi’nde dikkate alınmadığı hususu birlikte ele 

alındığında, ulusal yargı makamları tarafından verilen kararların yeni bir ihlale sebebiyet 

verebileceği değerlendirilmektedir.  

Ocak 2020, 50 sayfa  

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet hakkının içeriği, kamulaştırmasız el atma, fiili el atma, 

hukuki el atma, değerleme ve tam tazminatın tespiti.   



iii 

ABSTRACT 

Term Project 
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Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Property right, which is among the fundamental human rights has been reign fenced by 

different legal instruments ; It has been secured by legal arrangements at various levels 

such as the European Convention on Human Rights, the 1982 Constitution, and the 

Turkish Civil Code numbered 4721. However, unlike other fundamental rights, the 

property right is not restricted or unlimited. These right to property can be intervened, if 

it complies with the law, the requirements of democratic social order and the public 

interest. It is accepted that these interventions will not constitute into violation of the law 

and led into the portrait of states obligation into negative perspective. With the 

Expropriation Law no. 2942 in Turkey, the real estate properties under private legal 

persons may be restricted on the grounds of public interest. However, in some cases, it is 

seen that the property right is interfered by public institutions and organizations without 

expropriation. As a result of these interventions, which can be classified as legal and de 

facto seizures, public institutions and organizations are forced to pay heavy 

compensation. In particular, there are many examples in which the State of the Republic 

of Turkey has been condemned to pay compensation in cases arising from the recognition 

of individual application to the European Court of Human Rights (ECHR) due to the 

violations of the right of ownership.  

In the study, the effect of restrictions on property rights as a result of placing “forest 

annotation” on real estate by public institutions around Sapanca Lake and declaring 

“drinking water basin as an absolute protected area” was examined within the scope of 

sample case files after the expropriation without compensation and the legal expropriation 

in the Turkish Law were explained in terms of procedures and principles. In addition, the 

discussions on whether the amounts of compensation reached in the decisions made by 

the national judicial bodies meet the concept of “full compensation” in the decisions of 

the European Court of Human Rights, the base of discussion were based on the parameters 

of both the basic principles and methods of valuation practices, the International Valuation 

Standards and other relevant and legal regulations. In this context, it has been determined 

that the legal and non-expropriation confiscation cases in the areas where real estate has 

been declared as an absolute drinking water basin protection and restricted by forest 
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annotation in the study area in a chosen example, do not have a legal basis in the light of 

ECHR decisions. Considering that the legal confiscation cases, which has been declared 

as an absolute protection area for the drinking water basin and examined in the study, has 

been ongoing since 2009, the value of the real estate on the date of the case will be taken 

as basis in determining the compensation, the decisions to be made by the national judicial 

authority cannot prevent the violation of the property right, on the contrary, will cause a 

new violation due to the failure of the owner to use the immovable property during the 

trial process. The fact that the public administrations around Sapanca lake  do not use the 

expropriation institution more professionally, the proceedings continue to take long time, 

the amount of compensation given as a result of the trials in the judicial bodies will not 

suffice the concept of “full compensation” in the ECHR decisions, and  other Turkish 

Legal System taken all together, it is considered that the decisions taken by the national 

judicial authorities may not act in a position of providing absolute solutions as a result in 

a new violation. 

January 2020, 50 pages 

Keywords: Property rights, confiscation without expropriation, actual confiscation, legal 

confiscation, valuation, and determination of full compensation. 
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TEŞEKKÜR 

Gayrimenkul çalışmaları; mühendislik, mimarlık, hukuk, iktisat, idari bilimler, tarım, 

orman, matematik-istatistik-ekonometri gibi birçok bilim dalı ile yakından ilişkili olan ve 

disiplinlerarası bir çalışma ve iş alanı olarak görülmektedir. Öncelikle konunun hukuki 

yönleri ile ilgilenen bir uzman olarak konuya bütün yönleri ile bakabilme isteğim 

doğrultusunda Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Lisansüstü Programlarına katıldım. Lisansüstü program boyunca aldığı dersler ve 

uygulamalar ile çok yönlü olarak gayrimenkul geliştirme, değerleme, tesis ve 

gayrimenkul yönetimi ile gayrimenkul yatırımları ve finansmanı konularına bakabilme 

yeteneğimi geliştirme ve bilgi birikimimi artırma olanağı elde ettim. Lisansüstü program 

boyunca çalışmalarımı yönlendiren, araştırmalarımın her aşamasında bilgi, öneri ve 

yardımlarını esirgemeyen başta danışman hocam Sayın Prof. Dr. Harun 

TANRIVERMİŞ’e (Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme 

ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı) olmak 

üzere, çok sayıda dersini aldığım, her zaman yol gösterici, yapıcı tavsiyelerde bulunan 

sayın hocam Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU (Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı) ve 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalının tüm öğretim üyeleri ve çalışanlarına saygı ve teşekkürlerimi sunarım.  

Nurbanu DURAN 

Ankara, Ocak 2020 
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1. GİRİŞ  

Kamu kurumlarının ve özel kurumların yatırım faaliyetleri için gerekli olan araziler ve 

diğer taşınmazların edinimi, yatırımların yapılabilirliğini doğrudan etkilemektedir. Özel 

kişi ve kurumlar genellikle satın alma, trampa, arsa veya kat karşılığı inşaat sözleşmeleri 

gibi yollarla taşınmaz edinimini tercih ederlerken, kamu kurumları kamulaştırma 

yöntemlerini daha sık kullanma eğilimindedir (Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2019ab) 

Ülke kalkınmasında önemli bir yer tutan yol, su, elektrik, imar, inşa gibi kamu 

hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan taşınmazların ediniminde kamulaştırma 

yöntemi önemli bir yer tutmaktadır. İdareler zaman zaman kamulaştırma yapmadan özel 

hukuk gerçek ve tüzel kişilerine ait taşınmazlara el atmak suretiyle kamu hizmetlerini 

yerine getirmektedirler. Bu sebeple; çeşitli idari işlem ve fiiller sonucunda hukuki el atma 

ve kamulaştırmasız el atma davaları Türk Hukuk Sistemi’nde geniş bir uygulama alanı 

bulmakta ve önemli bir yer işgal etmektedir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında hızlı bir şekilde şehirleşme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi 

ve ülkeyi yeniden inşa etmek amacıyla acil ihtiyaç duyulan kamu kaynaklarının sınırlı 

olmasından dolayı, kamu kurum ve kuruluşlarının bu ihtiyaçları karşılamada gerekli olan 

taşınmazlar üzerinde tasarrufta bulunmak için gerekli hukuki yükümlülükleri yerine 

getirmekte yetersiz kaldığı görülmektedir. Kaldı ki, kamulaştırma işlemlerine ilişkin o 

dönemde ülkenin tamamını kapsayan çağdaş bir kanuni düzenleme yapılmamıştır. Bu 

eksiklik 1956 yılında 6830 sayılı İstimlak Kanunu’nun yürürlüğe konulması ile 

giderilmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği 09/10/1956 tarihinden itibaren Türkiye’nin 

tamamında 6830 Sayılı Kanun uygulanmaya başlamıştır. Hızla gelişen şehirleşme ve 

bunun paralelinde artan kamu ihtiyaçlarını karşılamakta 6830 Sayılı Kanun’un yeterli 

olmamaya başlaması ile 1983 tarihinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu yürürlüğe 

girmiştir. Hem 6830 Sayılı Kanun’da, hem de 2942 Sayılı Kanun’da kamulaştırmasız el 

atma ve hukuki el atma kavramları yer almamıştır. Yargı İçtihatları ile Türk Hukuk 

Sistemine giren bu iki kavram, bugün için yargıya intikal eden hukuki ihtilaflar 

bakımından önemli bir yer tutmaktadır. 
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Kamulaştırmasız el atma veya el koyma ile ilgili birçok çalışma bulunmakta olup, 

bunların çoğunun konuyu sadece hukuki yönden ele aldığı, mülkiyet hakkı ihlalinin 

etkileri, tazminat hesaplama, faiz ve gelir kaybı (veya ecmisil) konularının yeterince 

inceleme konusu yapılamadığı gözlenmiştir (Tanrıvermiş vd. 2017ab). Konu ile ilgili 

olarak Kocakaya (2011) tarafından yapılan “Kamulaştırmasız El Atma ve El Atmanın 

Önlenmesi (Müdahalenin Men’i)” adlı çalışmada; 2942 Sayılı Kanun’un 38. maddesi ile 

Yargıtay içtihatlarıyla belirlenen ve taşınmazlarına kamulaştırmasız el atılan maliklere 

tanınan süresiz dava açabilme hakkının 20 yıllık süre sınırlamasına tabi tutulduğu, bu süre 

sınırlaması (hak düşürücü süre) nedeni ile bu süre içinde açılmayan davaların artık 

açılamayacağı, 2942 Sayılı Kanun’un 38. maddesi ile yasal bir dayanak oluşturulan el 

atmanın, malik ve idare bakımından bazı sonuçlar doğurduğu vurgulanmıştır. El atma 

sebebiyle zarara uğrayan malik veya zilyetler, söz konusu zarara sebebiyet veren 

idareden, uğradıkları zararının tazminini de isteyebilecekleri, el atma nedeni ile açılan 

bedel veya tazminat davalarında, talep halinde faize de hükmedilebildiği, faizin başlangıç 

tarihinin ise bedel veya tazminat davasının açıldığı tarih olacağı, malik yönünden el 

atmanın temel sonucu, mülkiyet hakkının sona ermesi olduğu ve el atma, idare 

bakımından da bazı sonuçlar doğurduğu, bunların en önemlisinin, idarenin, el atılan 

taşınmazın mülkiyet hakkını elde etmesi ve bunun yanında idare aleyhine açılan 

davalarda kamulaştırma işleminin yapıldığını veya bedelin ödendiği, ya da bir kanun 

hükmüne dayanarak taşınmaza el attığını belirten  savunmaları yaptıkları veya açıldıktan 

sonra el atılan taşınmazın kamulaştırılması yapılarak işlemin hukuka uygun hale 

getirebilme eğilimine girdikleri belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından 2942 Sayılı 

Kanunun 38. maddesinin Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle iptal edildiğinden dolayı artık 

38.madde ile öngörülen yirmi yıllık hak düşürücü sürenin ortadan kalkmış olduğu, 2942 

Sayılı Kanun ile temel haklardan olan mülkiyet hakkının malik açısından 20 yıllık hak 

düşürücü süreye tabi tutulması Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiğinden, iptal edilmesinin, 

Hukuk Devleti olmanın gerekliğini ortaya koyduğu ve bu yolla Anayasa ile korunan 

mülkiyet hakkına haksız müdahalenin hak düşürücü süre ile hukuka uygun hale 

gelmesinin önüne geçilmiş olduğu vurgulanmıştır.  

Sever’in (2012) “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Kamulaştırmasız El 

Atma” adlı çalışmasında; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1.No’lu Ek protokolünün 
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ilk maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının sınırları işlenmiş ve Sözleşmeye göre 

mülkiyet hakkının; mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesi, mal ve mülkten 

yoksunluk ve mal ve mülkün kullanımının kontrol edilmesi gibi üç şekilde ele alındığı 

vurgulanmıştır. Ele alınan olaylarda divanın mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin davaları 

incelerken, sadece resmi bir kamulaştırmanın yapılıp yapılmadığı veya özel şahısları 

mülkiyet haklarından yoksun bırakırken kamu yararının gözetilip gözetilmediğinin 

denetimi yapmakla kalmadığı ve el atmanın, ancak, idarenin mülkiyetin kullanımına 

ilişkin düzenlemeleriyle malikin gayrimenkul üzerinde maksada uygun bir şekilde 

mülkiyet hakkını kullanamaz duruma geldiği ve bu düzenlemeler sebebiyle 

gayrimenkulün bütünün değerinin ağır kayıplara uğraması halinde kabul gördüğü 

belirtilmiştir.   

Eren (2014) tarafından yapılan “Türkiye’de Kamulaştırmasız El Atma Kavramı ve 

Davaları” adlı araştırmada; mülkiyet hakkının yasalarda belirlenen sınırlama ölçülerine 

uyulmadan sınırlanması, diğer bir değişle mülkiyet hakkına hukuksal koşulları olmadığı 

halde el atılmasının doktrin ve yargı kararlarında kamulaştırmasız el atma veya fiili 

kamulaştırma şeklinde ifade edildiği, ilaveten idarelerin söz konusu eylemlerinin dünya 

hukuk devletleri tarafından da desteklenmediği, idarelerin bu tür eylemlerinin haksız fiil 

de teşkil ettiği ve idarenin bu tür eylemlerini kanuni prosedürler çerçevesinde yaptığı, 

artık uluslararası hukuk yollarına başvuranlar veya başvurucular kamulaştırmasız el atma 

ile ilgili olarak yeni değişiklikler çerçevesinde hareket etmeleri gerektiği belirtilmiştir. 

Şahin’in (2018) “Dünden Bugüne Hukuka Uygun El Atma ve Mülkiyet Hakkı İhlallerinin 

Giderimi” adlı çalışmasında; mevcut yasal düzenlemelere göre kamu yararı ile özel 

mülkiyete müdahale ve fiili durumda uygulanabilirliği tartışılmış ve nihayet bu 

değerlendirmelere göre Danıştay kararları ışığında mülkiyet hakkı ihlallerinin, kamu 

yararı karşısında adil bir denge sağlanarak giderimine yönelik çözüm önerileri ortaya 

konulmuştur.  Altunışık (2019) tarafından yapılan “Hukuki El Atma” adlı yüksek lisans 

çalışmasında ise; hukuki el atmanın yüksek mahkemeler tarafından verilen kararlar ile 

birlikte geçirdiği süreç incelenmiş ve bu süreçte hukuki el atma konusunda sürekli olarak 

yapılan değişikliklerin kapsamı ve etkileri değerlendirilmiştir.  
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Araştırma kapsamında öncelikle kamulaştırmasız el atma (fiili) ve hukuki el atma 

kavramları ve kapsamları incelenmiş ve daha sonra Sakarya ili sınırları içerisinde bulunan 

Sapanca Gölü çevresinde kullanımları kısıtlanmış olan taşınmazların maliklerinin 

açtıkları davaların sonuçları değerlendirilmiştir. Sapanca Gölü ve çevresi gerek tabi 

güzellikleri gerekse İstanbul ve Kocaeli gibi iki büyük şehre yakınlığı bakımından bölge 

halkının dinlenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan cazibe merkezi konumundadır. 

Buna karşılık, gölün binlerce yıllık geçmişi, etrafının orman alanlarıyla çevrili olması ve 

en önemlisi Sakarya ilinin su ihtiyacının bu gölden sağlaması gibi faktörler göz önüne 

alınması sonucunda kamu idarelerinin bu bölgede kamu yararı amacıyla taşınmazlar 

üzerinde bazı kısıtlamalara yöneldiği görülmektedir. Kamu yararı için idareler tarafından 

yapılan bu kısıtlamalar, özel yarar niteliğindeki mülkiyet hakkına bir müdahale sonucu 

doğurduğu görülmektedir. Kamu yararı özel hukuk kişilerinin yararından üstün 

tutulmakta, ancak bu durumun kişiler üzerinde ayrı bir külfet yüklememesi 

gerekmektedir. Bu sebeple çalışma konusunun ana eksenini hukuki ve fiili el atmalar 

sebebiyle tazminat kavramı oluşturmaktadır. Diğer yandan Türkiye, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi (AİHS)’ni imzalayan taraf ülkelerden biridir. Türkiye, AİHS’nin denetim 

sürecine bireysel başvuru hakkını 1987’de ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

(AİHM)’nin zorunlu yargı yetkisini 1990 yılında kabul etmiştir. Türkiye’de, ulusal 

düzeyde yürütülen reform çalışmalarında, sözleşme hükümlerini ve mahkeme 

içtihatlarını temel almaktadır. 

Kaynak araştırması, yargı kararları ve saha gözlemlerinin sonuçlarına dayalı olarak 

yapılan bu çalışmada; Türk Hukuk Sistemi’ndeki kamulaştırmasız el atma ve hukuki el 

atma davalarının usul ve esas yönünden teorik olarak incelenmiş ve daha sonra Sapanca 

Gölü çevresinde yapılan sınırlamaların mülkiyet hakkına etkisi ve seçilmiş örnek 

olayların sonuçları değerlendirilmiştir. Sapanca Gölü etrafında mutlak koruma havzası 

ilan edilen bölgeler ile orman şerhi sebebiyle vatandaşın mülkiyet hakkının 

kullanılmasının önüne geçen kısıtlamalar sonucunda ortaya hukuki ve fiili el atmalar 

dolayısıyla açılan dava örnekleri ve bu davalar sonucunda verilen tazminata ilişkin 

hükümler incelenmiştir. Toplam beş bölümden oluşan çalışmada konunun önemi ve 

amaçları ile kapsamının açıklandığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde kavramsal 

temeller ve üçüncü bölümde ise el atma davasının işleyişi değerlendirilmiştir. Sapanca 
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Gölü çevresinden seçilmiş örnek olaylarla hukuki ve fiili el atma davalarında tazminat 

hesaplama yöntemleri, temel sorunları ve olası çözüm yolları ortaya konulmuş ve 

araştırmanın teorik yönleri ve örnek olay analizlerine dayalı sonuçları ve temel sorunların 

çözümlerine yönelik öneriler de son bölümde özet olarak sunulmuştur. Çalışmanın son 

bölümünde hukuki el atma ve kamulaştırmasız el atma ulusal mahkeme kararları ışığında 

verilen tazminat kararları ile AİHM tarafından bu tür davalar sebebiyle verilen tazminat 

tutarlarının tespiti ve Türk Hukuk Sisteminde yer alan hükümlerle uyumluluğu veya 

çelişen yanlarının genel değerlendirilmesi yapılmıştır.  
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2. KAVRAMSAL TEMELLER  

Hukuki ve fiili el atma davalarına kavramsal altlık oluşturması açısından bu bölümde 

mülkiyet hakkı kavramı ve içeriği ile mülkiyet hakkını koruması amacıyla açılan bir dava 

türü olan istihkak davası açıklanmıştır. 

2.1 Mülkiyet Hakkı Kavramı ve İçeriği 

Mülkiyet hakkı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Eşya Hukuku” kitabında 

düzenlenmiştir. Ancak 4721 Sayılı Kanun’da yasal bir tanımı yapılmamış, Kanun’un 683 

maddesinde; “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzenin sınırları içinde, o şey üzerinde 

dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik malını 

haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü 

haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu 

düzenlemeye karşın doktrinde mülkiyet hakkının sahibine eşya üzerinden geniş yetkiler 

veren ayni bir hak olarak tanımlandığı görülmektedir. (Havutçu vd. 2019) 

Mülkiyet hakkına ilişkin 4721 Sayılı Kanun’un 683. maddesinin 1. fıkrasının 1. 

cümlesinde malike verilen yetkiler “olumlu içerik (aktif)”, aynı maddenin 2. cümlesinde 

yer alan yetkiler ise “olumsuz içerik (koruyucu)” olarak kabul edilmektedir.  

2.1.1 Olumlu içerik  

Mülkiyet hakkı sabine, hukuk düzeni sınırları içerisinde o şeyi kullanma (usus), 

yararlanma (fructus) ve tasarrufta bulunma (abusus) yetkisi sağlar. Bir şeye malik olan 

kimse (mülkiyet hakkını elinde bulunduran) o şeyi isterse bir üçüncü kişiye devredebilir, 

ayni hak veya kişisel hak tanıyabilir, isterse semerelerinden yaralanabilir. Ancak malikin 

bu hakkını kullanırken tamamen özgür olduğunu söylenemez. Zira, 4721 Sayılı Kanun’un 

683. maddesinde malike o şey üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma 

yetkisi tanınırken hukuk düzeninin sınırları içerinde kullanma hakkı tanıdığı 

görülmektedir. Bu madde ile mülkiyetin aktif yetkisine sınırlama getirilmiştir. 
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Mülkiyet hakkının aktif yetkisine sınırlama getiren düzenlemelerden ilki, 1982 

Anayasası’nın 35. maddesinde yer alan düzenlemenden kaynaklanmaktadır. Anayasa’nın 

35. maddesinde yer alan, “mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” 

düzenlemesinden dolayı mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı 

olmamalıdır. Anayasa da mülkiyet hakkı mutlak bir hak olarak tanınmamış, kişi yararı ile 

toplum yararı çatıştığı yerlerde toplum yararının üstün tutulması öngörülmüş ve 

mülkiyetin sosyal işlevi, toplum yararına kullanılma ile özdeşleştirilmiştir. Ayrıca, 4721 

Sayılı Kanun’un 2. maddesinde, “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine 

getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk 

düzeni korumaz.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm karşısında malik haklarını 

kullanırken dürüst davranmak zorundadır ve mülkiyet hakkından doğan yetkileri kötüye 

kullandığı takdirde hukuk düzeninin korumasından yararlanmaz. 

Belirtilen iki genel sınırlamanın dışında, 4721 Sayılı Kanun’da özellikle taşınmaz 

malikinin yetkilerini sınırlayan hükümlerin başında, malikin komşularını olumsuz 

etkileyecek taşkınlıklardan kaçınmasını düzenleyen 737. maddesi gelmektedir. Bunun 

dışında; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 64. ve 4721 Sayılı Kanun’un 753. 

maddelerin göre malikin zorunluluk halinde üçüncü kişinin taşınmazına girmesine 

katlanma yükümlülüğü, 4721 Sayılı Kanun’un 752. maddesine göre arazisine sürüklenen 

ve düşen şeyler ile buraya giren hak sahipleri tarafından aranıp alınmasına izin verme 

yükümlülüğü, 4721 Sayılı Kanun’un 720. maddesine göre sınırların belirlenmesi için tapu 

planlarının düzeltilmesine veya arz üzerine sınır işaretleri konulmasına katkıda 

bulunmakla yükümlülüğü de mülkiyet hakkının yasadan doğan sınırlamalarıdır. 

2.1.2 Olumsuz içerik   

Mülkiyetin hak sahibine verdiği koruyucu yetkiler, mülkiyetin olumsuz içeriği olarak da 

ifade edilmektedir. Hukuk düzeni tarafından taşıdığı bu önem dolayısıyla başta AİHS 

olmak üzere birçok uluslararası sözleşme ile uluslararası korumadan ve ayrıca kamu 

hukuku ve özel hukuk kuralları ile ulusal ölçekte korunmaktadır.  
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Sahibine eşya üzerinden geniş yetkileri veren mülkiyet hakkına; kimi zaman özel 

kişilerce, kimi zamansa bizzat idare tarafından müdahale edilebilmektedir. 4721 Sayılı 

Kanun’un 683. maddesi uyarınca, malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye 

karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de talep 

edebileceği hükmüne istinaden ihlalin içeriği doğrultusunda malike iki tür dava hakkı 

tanınmıştır. Mülkiyet hakkının konusu şeye, üçüncü kişi tarafından el konulmuş ve 

malikin dolaysız zilyetliğine son verilmiş ise bu halde malikin eşyanın geri verilmesi için 

açtığı “istihkak davası”dır. Buna karşılık, eşyaya üçüncü kişi tarafından el konulmamış 

ve mülkiyet hakkından doğan yetkiler kısıtlanıyorsa bu halde malik el atmanın 

önlenmesini talep edebilecektir.  

2.2 İstihkak Davası 

İstihkak davası, dolaysız zilyet durumunda olmayan malikin, malik olmayan dolaysız 

zilyede karşı mülkiyet hakkına dayanarak açtığı bir iade davasıdır. Bu davanın amacı, 

malike kaybettiği dolaysız zilyetliğin yeniden kazandırılmasıdır (Havutçu vd. 2019). 

İstihkak davası bir eda davasıdır. Dava sonucunda hakim, dava konusu malın dolaysız 

zilyetliğinin davacıya geri verilmesini hükmeder. Dava, haksız olarak mala zilyet olan 

kişiye karşı açılır. Haksız zilyedin zilyetliğinin dolaylı ve dolaysız olması istihkak 

davasının açılması bakımından önemli değildir. Malı haksız olarak ele geçiren zilyet 

başka bir kişiye de zilyetlik tanımışsa, dava bunlardan yalnızca birine veya her ikisine 

birden yöneltilebilir. Malın zilyetliğini kaybeden kişiye karşı istihkak davası açılamaz. 

Örneğin, mal haksız zilyetten çalındıysa veya yok olduysa bu halde istihkak davası 

açılamaz.  

İstihkak davasının önemi esasen zilyetliğe dayalı davaların tabi olduğu sürede açılmaması 

veya bir kişisel hakka dayanarak zilyet olan kişinin, sözleşme sona ermesine rağmen malı 

malike iade etmemesi durumunda ortaya çıkar. Zilyetlik davalarının tabi olduğu süreler 

geçmiş ise malik ayni niteliği nedeniyle herhangi bir süreye bağlı olmaksızın istihkak 

davasını açabilir. İstihkak davası, taşınır ve taşımazlar için açılabilir. Ancak taşınmazlarda 

uygulama alanı taşınırlara göre daha sınırlıdır. Çalışma konusu itibariyle taşınmazlar 
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yönünden istihkak davası, miras hukuku ve icra iflas hukuku kapsamında devam eden 

başlıklarda açıklanmıştır. 

2.2.1 Miras sebebiyle istihkak davası  

Miras sebebiyle istihkak davası, mirasçı olmadığı halde terekeyi veya bazı tereke 

mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hak ileri sürülerek açılan 

davaya verilen addır. Mirasçılar miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak kanun 

gereğince kazanırlar. Kanunun da öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak kaydıyla 

mirasçılar, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer mal varlığı haklarını, taşınır 

ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar. Bunun yanında 

mirasçılar, miras bırakanın borçlarından da kişisel olarak sorumlu olurlar.  Atanmış 

mirasçılar da mirastan olan haklarını miras bırakanın ölümü ile kazanırlar.  

Miras sebebiyle istihkak davası mirasın açılmasıyla birlikte mirasçının şahsında doğan 

bir eda davasıdır. Davacı haklı görülür ise dava konusunun davacıya teslimine karar 

verilir. Miras sebebiyle istihkak davası külli bir davadır. Tüm tereke mallarının terekeye 

dönüşünü sağlar.  Miras sebebiyle istihkak davası konusu terekede yer alan ayni haklar 

ile diğer haklardan oluşur. Bu dava terekenin tamamı için açılabileceği gibi, terekenin bir 

bölümü içinde açılabilir.  

4721 Sayılı Kanun’un 637. maddesinde; “Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı 

tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek 

miras sebebiyle istihkak davası açabilir.” şeklinde ifade edilen düzenleme karşısında 

terekeyi ve bazı tereke mallarını elinde bulunduran kişiye karşı açılacak bu davada, davacı 

olmak isteyen yasal veya atanmış mirasçı, mirasçılıktaki üstün hakkını ispat etmesi 

gerektiği sonucu çıkmaktadır. Miras sebebiyle istihkak davasında hakim, mirasçılık 

sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözmelidir. Davacının talebi olması halinde hakim, yasal 

veya atanmış mirasçının üstün haklarının korunması için her türlü tedbiri almaya da 

yetkilidir. Örneğin, davalının teminat göstermesini isteyebilir veya tapu kütüğüne şerh 

verilmesine hükmedebilir.  
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Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyiniyetli 

davalının terekeyi ve tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 

1 yıl ve her halde mirasbırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden 

10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. İyi niyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi 20 

yıldır.  Miras sebebiyle istihkak davası miras bırakanın yerleşim yerinde açılır.  

2.2.2 İcra hukukunda istihkak davası  

İcra hukuku kapsamında istihkak davası, haciz esnasında yahut haciz sonrasında 

haczedilmiş taşınır veya taşınmaz mal üzerinde başka bir kişinin (haciz tarafı olan borçlu 

ya da alacaklı dışında bir üçüncü kişinin) kendi lehine mülkiyet iddiasında bulunarak 

bunun tespit edilmesi için açtığı davadır. Üçüncü bir kişi malın mülkiyetinin kendisine ait 

olduğunu ileri sürerek İcra İflas Hukuku kapsamında istihkak davası açabileceği gibi, 

haciz borçlusu malın üçüncü kişiye ait olduğunu ileri sürerek de davayı açabilir.  

İstihkak davasında genel manada görevli mahkeme, duruma göre “asliye hukuk 

mahkemesi” veya “sulh hukuk mahkemesi”dir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na1 göre 

açılan istihkak davasında görevli mahkeme “icra mahkemesi”dir. İstihkak davası niteliği 

itibariyle eda davasıdır.  

İstihkak iddiası haczin gerçekleşmesinden itibaren malın mülkiyetinin kendisine ait 

olduğunu iddia eden herkes tarafından yahut haciz borçlusu tarafından 7 gün içerisinde 

haczi gerçekleştiren icra müdürlüğüne karşı yapılır. İcra müdürlüğü bu itirazı haciz 

alacaklısına bildirir. Haciz alacaklısı kendisine iddianın tebliğinden itibaren 3 gün 

içerisinde itiraz etmezse haciz kaldırılır. Burada bahsedilen 7 gün ve 3 günlük itiraz 

süreleri hak düşürücü sürelerdir. Bazı durumlarda haczedilen malın sahibi malının haciz 

edildiğini haciz sırasında bilmeyebilir. Bu nedenle istihkak iddiasında hacizden itibaren 

7 gün içinde istihkak iddiasında bulunamayabilir. Bu durumda kanun koyucu malikin hak 

kaybına uğramaması için ve anayasal bir hak olan mülkiyet hakkının ihlal edilmemesi 

için haczi öğrenmesinden itibaren 7 gün içerisinde istihkak iddiasında bulunmasına izin 

                                                 
1 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19.06.1932, Sayı: 2128 
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vermiştir. Haciz alacaklısı 3 gün içerisinde itiraza karşı gelirse bu durumu icra müdürlüğü 

mahkemeye bildirir.  

İstihkak davası ivedilikle görülen bir davadır. Dava, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu kapsamında basit yargılama usulü uygulanarak görülür. Mahkeme, dava 

sürecinde haczedilen malın satılmamasına karar verebileceği gibi eğer hacizli mal 

satılmış ise bedelinin haciz alacaklısına dava süresince ödenmemesine de karar verebilir. 

Bazı durumlarda haczedilen malın sahibi malının haciz edildiğini haciz sırasında 

bilmeyebilir. Bu nedenle istihkak iddiasında hacizden itibaren 7 gün içerisinde istihkak 

iddiasında bulunamayabilir. Bu durumda kanun koyucu malikin hak kaybına uğramaması 

için ve mülkiyet hakkının ihlal edilmemesi için haczi öğrenmesinden itibaren 7 gün 

içerisinde istihkak iddiasında bulunmasına izin vermiştir. İstihkak davası sonucunda 

verilen kararlar kesin hüküm niteliğindedir.  
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3. EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI  

El atmanın önlenmesi davasının açılabileceği hallerde, istihkak davasından farklı olarak 

eşya üzerinde malikin fiili hakimiyetine son verilmemiştir. Eşyayı kullanma ve ondan 

yararlanma hakkı haksız şekilde zorlaştırılarak ona el atılmaktadır. Dava malikin 

zilyetliğine ve dolayısıyla mülkiyet hakkına karşı devam eden bir saldırının önlenmesi ve 

el atmaya karşı korunmasını sağlar. Bu davanın sonucunda davalı belli bir şeyi yapmaya 

veya yapmaktan kaçınmaya mahkum edilir. Bu nedenle bir eda davasıdır. Hem taşınır, 

hem taşınmazlar için açılan el atmanın önlemesi davası, esas fonksiyonunu taşınmazlarda 

gösterir. Çünkü taşınır mallarda, ihlal kural olarak malın ele geçirilmesi, gaspı şeklinde 

ortaya çıkmakta, geri alma için zilyetliğe dayalı davalar veya istihkak davası açılmaktadır. 

Bu bölümde, öncelikle kamulaştırmasız el atma kavramına fiili el atma başlığı altında 

incelendikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun T:15/12/2010, E:2010/5-662, 

K:2010/651 sayılı ilamı mevzuatımıza giren hukuki el atma kavramı açıklanmıştır. 

3.1 El Atmanın Önlenmesi Davalarının Genel Özellikleri 

El atmanın önlenmesi davası, mevcut el atamalara son vermeyi, ileride meydana 

gelebilecek el atmaları önlemeyi amaçlar. İleride gerçekleşebilecek el atma, geçmişteki 

bir el atmanın tekrarı şeklinde olabileceği gibi ilk defa gerçekleşecek bir el atmada 

olabilir. Haksız el atma sona ermiş ise el atmanın önlenmesi davası açılamaz. El atmanın 

önlenmesi davası da istihkak davası gibi ayni nitelikte olduğu için süreye tabi değildir. 

Haksız el atma sebebiyle malik zarara uğramış ise bunların tazmin talebi el atmanın 

önlenilmesi talebinden ayrı olup, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesine 

göre haksız fiil kurallarına göre zamanaşımına tabidir. Mülkiyet hakkı saldırıya uğrayan 

malik, el atmanın önlenmesi davasında devam eden saldırının sona erdirilmesini talep 

eder. El atma davalının fiilinden doğuyorsa bu fiil ya da fiillerin; davalının iradesi ile 

yaratılan bir durumdan kaynaklanıyorsa, durumun ortadan kaldırılması gerekir.  



13 

Malik, el atmanın önlenmesi davasında, mülkiyet hakkını ve el atmayı, el atma ile 

davalının hukuka aykırı fiili arasındaki illiyet bağını ispatlamak zorundadır. Mülkiyet 

hakkının ispatı, 4721 Sayılı Kanun’un 985. ve 992 maddeleri hükümlerindeki karinelere 

dayanılarak yapılır. Bu açıdan saldırı halinde, zilyetliğin korunması amacını güden ve hak 

sahipliğinin ispatı gerektirmeyen saldırının sona erdirilmesi davasından farklıdır. El 

atamanın önlenmesi davası açılabilmesi için eşyanın hasara uğraması, davacının zarar 

görmesi veya davalının kusurunun bulunması şart değildir. Ancak el atma haksız 

olmalıdır. Davalının yarattığı bir durumdan veya doğrudan doğruya onun fiili sonucunda 

meydana gelebilir. İnsan fiili ile gerçekleşen el atma ise olumlu veya olumsuz bir 

davranışla gerçekleşebileceği gibi hukuki veya sözlü olarak da gerçekleşebilir.  

El atamanın haksız olması gerektiği 4721 Sayılı Kanun’un 683. maddesinin 2. fıkrasında 

bahsedilmiş, ancak haksız ifadesinden ne anlaşılması gerektiği açıklanmamıştır. 

Doktrinde bu kavramın kapsamına giren müdahaleler konusunda görüş birliği yoktur. 

Doktrinde bir görüş; 4721 Sayılı Kanun’un 683/2. maddesi kapsamına, taşınmazın 

sınırları aşılarak, doğrudan onun maddi varlığına (özüne) yapılan müdahalelerin girdiğini 

savunmaktadır (Oğuzman vd. 2017). Bu müdahaleler, doğrudan müdahale olarak 

isimlendirilmektedir. Taşınmaz bir mala haksız olarak girmek, taşınmazda bulunan 

ağaçları kesmek, taşınmaza ağaç dikmek, taşınmazın etrafını tel örgü ile çevirmek, 

taşınmaza moloz, çöp dökmek, usul ve esasa ilişkin hükümlere uymadan yapılan 

kamulaştırma işlemi sonucunda taşınmaza müdahale etmek örnek verilmektedir. Söz 

konusu görüşe göre komşuluk hukukundan doğan taşkınlıklar 4721 Sayılı Kanun’un 

683/2. maddesi kapsamında yer alamamaktadır. 4721 Sayılı Kanun’un 730. maddesi ile 

683/2. maddesi arasında genel - özel norm ilişkisi yoktur.  

Başka bir görüşe göre ise, her iki davanın şartları bir arada gerçekleşebilir. Bazı ihlaller 

4721 Sayılı Kanun’un 730. ve 683/2. maddeleri kapsamında değerlendirilebilir (Tekinay 

vd. 1985). Her iki hüküm arasında, genel - özel norm ilişkisi bulunduğu için bu hallerde 

730. madde uygulama alanı bulacaktır. Malikin el atamaya katlanmak zorunda olması 

durumunda, bunun önlenmesini istemeyecektir. Katlanma yükümlülüğü, davalının sahip 

olduğu bir ayni veya kişisel hak, komşuluk hukuku veya kamu hukukundan doğabilir.  
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3.2 Kamulaştırmasız El Atma (Fiili El Atma)  

Kamulaştırmasız el atma kavram olarak, gerek 1982 Anayasası’nda gerekse Türkiye’de 

kamulaştırma konusunu düzenleyen 6830 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kanun’un ilk 

halinde yer almamaktadır. Kamulaştırmasız el atma kavramı, 5999 Sayılı Kanun2 ile 2942 

Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 6. madde ile girmiştir. 

Kamulaştırmasız el atma, idarenin bir kişiye ait taşınmazı kamulaştırmaya ilişkin usul ve 

esaslara uymaksızın ve bir bedel ödemeksizin işgal ederek kamu hizmetine tahsis etmesi 

şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, kamulaştırmasız el atmadan söz 

edilebilmesi için, kamu hizmetinde kullanılmak üzere, şahsa ait bir gayrimenkulün 

idarece işgal edilmiş olması ve bu işgalin kanununda öngörülen usul ve esaslara uyularak 

tesis edilmiş bir kamulaştırma işlemine dayanmadan gerçekleştirilmiş bulunması 

gerekmektedir (Gölcüklü 2018). 

Kamulaştırmasız el atma ilk olarak 16/05/1956 tarih ve 1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı 

Birleştirme Kararıyla, Türk Hukuk Sistemine girmiştir. Yargıtay’ın bu kararı mülk 

sahiplerine iki imkan bahşetmiştir.  İlk olarak, taşınmazına kamulaştırmasız el atılan mülk 

sahibi isterse tecavüzün önlenmesi için idare aleyhine meni müdahale davası açarak 

idarenin müdahalesini men ettirebilir. İkinci olarak, men’i müdahale açarak idare ile 

uğraşmak istemeyen mülk sahibi, fiili durumu kabullenip, taşınmazın mülkiyetini idareye 

bırakıp, el atan idare aleyhine açacağı dava ile taşınmazın bedelini talep edebilir.  

“Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Tazmin” başlığını taşıyan 2942 Sayılı Kanun’un 

Geçici 6. maddesinin iki yerinde kamulaştırmasız el koyma tabiri kullanılmıştır. Geçici 

6. madde bir tasfiye maddesidir. Dolayısıyla bu tasfiye maddesinde sadece 09/10/1956-

04/11/1983 tarihleri arasındaki el atamalar düzenlenmiştir.  

Kamulaştırmasız el atma davalarında; taşınmazların malikini tapu sicili belirlemektedir. 

Bunun sonucu olarak taşınmaz tapu siciline kimin adına kayıtlı ise el atma davasını o kişi 

                                                 
2 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 30.06.2010, Sayı: 27627 
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açabilecektir. Ancak Türkiye’de kadastro faaliyetleri tamamlanmış ve her taşınmaza tapu 

verilmiş değildir. El atılan taşınmaz tapusuz ise zilyet mahkeme kararıyla taşınmazın 

maliki olduğunu kanıtladıktan sonra bu davaları açabilir.  Taşınmazın tapu maliki vefat 

etmiş ise mirasçılardan biri, birkaçı veya tamamı birlikte veya ayrı ayrı dava açma 

hakkına sahiptirler.  

Kamulaştırmasız el atma davalarında; kamulaştırmasız el atılan taşınmazı davanın 

açıldığı tarihte hangi idare kullanıyor, faydalanıyor ve elinde tutuyorsa, dava onun 

aleyhine açılmalıdır. Taşınmaza kimin kamulaştırmasız el attığı değil, dava tarihinde 

kimin elinde bulundurduğu önemlidir.  

Taşınmaza kamulaştırmasız el atan idare aleyhine men’i müdahale davası açılabileceği 

gibi sadece bedelin tahsili için de dava açılabilir.  Taşınmaz maliki, el atan idare aleyhine 

men’i müdahale davasını 6100 Sayılı Kanun’un 12. maddesi gereğince, taşınmazın bağlı 

olduğu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açar. Esasen taşınmazın aynı ile ilgili davaların 

taşınmazın bulunduğu yerde görev yapan Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılması ve 

görülmesi genel ve kesin yetki kuralıdır. Kesin yetki kuralı kamu düzenine ilişkin olup, 

mahkemelerce resen gözetilir. Taşınmazın aynı ile ilgili olmayan bedel davalarının 

taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması şart olmayıp, davalının ikametgahının 

bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılması mümkündür.  

Kamulaştırmasız el atma davalarında görevli mahkeme; 2942 Sayılı Kanun’un 37. 

maddesinde, kanunun uygulamasından doğan davaların çözüm yerinin Asliye Hukuk 

Mahkemeleri olduğu ve yargılama usulünün basit yargılama usulü olduğu açıkça 

belirtilmiştir.  Kamulaştırmasız el atma davaları 2942 Sayılı Kanun’dan değil, Yargıtay 

İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 16/05/1956 tarih ve 1956/1-6 sayılı 

Kararından doğmaktadır. Bu sebeple Yargıtay’ın muhtelif kararlarında da belirttiği gibi 

bu davalar genel hükümlere tabidir. 6100 Sayılı Kanun’un 2. maddesinde yer alan 

düzenlemeyle miktar ve değerine bakılmaksızın görevli mahkemenin Asliye Hukuk 

Mahkemeleri görevli olacaktır.  
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Kamulaştırmasız el atmanın hukuki mahiyeti itibariyle bir haksız eylem olduğu, haksız 

eylemden doğan borçların, tazmini niteliğinde olmaları sebebiyle uygulanacak faizin 

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’da3 belirlenen yasal faiz 

olduğu kanaati ile bugüne kadar yasal faiz uygulamasına devam edilmiştir. Yargıtay 

istikrarlı bir şekilde kamulaştırmasız el atma davalarında kanuni faiz uygulamasını uygun 

görmüştür. Kamulaştırmasız el atma davalarında taşınmazın bedeli dava tarihi itibariyle 

belirleneceğinden faize el atma tarihinden değil, dava tarihinden itibaren hükmedilmesi 

gerekmektedir.  

Kamulaştırmasız el atma davalarında, bilirkişilerin taşınmazın değerinin tespitine ilişkin 

değer biçme esaslarını düzenleyen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. Ancak 

Yargıtay içtihatlarında kamulaştırma hukukunda olduğu gibi, kamulaştırmasız el atma 

davalarında da kamulaştırma davalarındaki değer biçme esasları uygulanmaktadır. Bu 

kriterlere de, 2942 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer verilmiştir. Kamulaştırma 

bedelinin tespiti esaslarını düzenleyen 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı 

Kanun’un 11. maddesinde; taşınmazın cins ve nevinin, yüzölçümünün, kıymetini 

etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurların, her hususun ayrı ayrı değerinin, kamulaştırma 

tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerinin ve özellikle yapılarda resmi 

birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarının ve yıpranma payının, ayrıca bedelin tespitinde 

etkili olacak diğer objektif ölçülerin esas alınarak bedel takdiri gerektiği öngörülmüştür. 

2942 Sayılı Kanun’un değer biçmeye ilişkin hükümleri kamulaştırmasız el atma 

davalarında da kıyasen uygulanır. Taşınmazın niteliğine göre 2942 Sayılı Kanun’un 11. 

ve 12. maddelerinde öngörülen usullere göre bilirkişi kurulunca, arsalara karşılaştırmalı 

satış analizi, arazilere net gelir metoduna göre değer takdir edilir. Bilirkişi kurulunca el 

atılan taşınmazın el atma tarihindeki nitelikleri esas alınarak davanın açıldığı tarihin 

fiyatları üzerinden değerleme yapılması ve 2942 Sayılı Kanunun 11. ve 12. 

Maddelerindeki değerleme ölçütlerinin kıyasen kullanılması yoluyla tazminat tutarının 

tespit edilmesi gerekecektir (Tanrıvermiş vd. 2002, Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş ve 

Aliefendioğlu 2017ab, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2018). Yerel düzeyde yapılan 

çalışmalarda el atma tarihinde taşınmazın cins analizinin yapılması, uygun değerleme 

yönetiminin seçimi ve değerleme biliminin temel ilkelerine uygun olarak analiz 

                                                 
3 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19.12.1984, Sayı: 18610 
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yapılmasında önemli sorunların yaşandığı ve sonuç olarak el atma tazminatının tutarının 

taşınmazın piyasa değerinden çok daha yüksek düzeye çıktığına sıklıkla tanık 

olunmaktadır. Benzer bir durum geçmiş en fazla beş yıllık dönem için mahrum kalınan 

tazminat tutarının tespiti ve paranın zaman değeri üzerinden işlem yapılmasında da 

yaşanmaktadır.    

3.2.1 Kamulaştırmasız el atma davaları kanun yollarının tarihsel gelişimi 

Kamulaştırma konusunu düzenleyen, çağdaş normlara göre hazırlanmış ilk kanun 

09/10/1956 tarihinde yürürlüğe giren 6830 Sayılı Kanun’dur. 6830 Sayılı Kanun, 27 yıl 

uygulandıktan sonra 08/11/1983 tarihinde yürürlüğe giren 2942 Sayılı Kanun’un ile 

yürürlükten kaldırılmıştır. Kamulaştırma işlemleri, 2001 yılında 4650 Sayılı Kanunla 

esaslı revizyon geçiren 2942 Sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir.  

Kamulaştırmasız el atmada kanun yollarının tarihsel gelişimi aşağıda belirtilen üç dönem 

halinde incelenmesi mümkündür: 

1) 09/10/1956 Tarihinden Önceki Dönem: Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 

Anadolu’nun alt yapısı için hızlı bir çalışma başlatılmış, herhangi bir kamulaştırma işlemi 

yapılmadan karayolları, demiryolları, okullar, hükümet binaları, telefon, telgraf hatları 

gibi kamu yatırımları yapılmıştır. Zaten kıt olan kaynakların tamamı yatırımlara tahsis 

edilmiş kamulaştırmaya ödenek ayrılmamıştır. Nüfus yoğunluğu düşük, araziler geniş, 

kaynaklar kıt olmakla altyapı tesislerinde kamulaştırma sorunu yaşanmamıştır. Bu 

dönemde Türkiye’de tamamını kapsayan çağdaş bir kamulaştırma kanunu 

bulunmuyordu. Bu eksiklik 6830 Sayılı Kanun’un yürürlüğe konulması ile giderilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği 09/10/1956 tarihinden itibaren Türkiye’nin tamamında 

6830 Sayılı Kanun uygulanmaya başlamıştır. Bu Kanun’un uygulanmaya başlaması ile 

önceki dönemin düzenlenmesi ihtiyacı doğmuş ve 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya 

Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller 

Hakkında Kanun4 bu ihtiyacı karşılamak üzere çıkarılmıştır. 12/01/1961 tarihinde 

                                                 
4 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 05.01.1961, Sayı: 10075 
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yürürlüğe giren 221 Sayılı Kanun’un 1. maddesi; “6830 sayılı İstimlak Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihe (09/10/1956) kadar, kamulaştırma işlemlerine dayanmaksızın, 

kamulaştırma kanunlarının göz önünde tuttuğu maksatlara fiilen tahsis edilmiş olan 

gayrimenkuller ilgili amme hükmi sahsı veya müessesesi adına tahsis tarihinde 

kamulaştırılmış sayılır.” hükmündedir. Bu kanun hükmü karşısında, kamu kurumları 

kamulaştırma yapmadan taşınmazlara fiilen el koyarak kamu hizmetine tahsis etmesi 

veya üzerine kamu hizmetinde kullanılan tesis veya bina inşa edilmesi eylemleri 

09/10/1956 tarihinden önce gerçekleşmiş ise kamulaştırmasız el atamadan söz edilemez.  

Özel mülkiyet konusu olan taşınmazların, yetkili organ tarafından, kamulaştırma 

kanunlarının göz önünde tuttuğu bir kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için, fiilen tahsis 

edilmesi hallerinin, birlikte bulunması durumunda 221 Sayılı Kanun’un uygulaması söz 

konusudur. Bu Kanun’da, 09/10/1956 tarihinden önce kamulaştırmaya yetkili idarelerin 

kamu hizmetini ifa için yaptıkları el koymalar kamulaştırma sayıldığından o dönemde el 

konulan taşınmaz malikleri taşınmazlarına el konulması sebebiyle idare aleyhine meni 

müdahale davası açamazlar. Ancak bedel davası açma hakları vardır. Bedel davası açmak 

için kanunda 2 yıllık süre tanınmış ve bu sürede 12/01/1963 tarihinde dolmuştur. Aradan 

geçen yıllar itibariyle maddenin uygulanması bitmiştir.  

2) 09/10/1956 - 04/11/1983 Tarihleri Arasındaki Dönem: 30/06/2010 tarihinde yürürlüğe 

giren 5999 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kanun’a geçici 6. madde eklenmiş, başlıkta yazılı 

iki tarih arasında vuku bulan kamulaştırmasız el atmalar hakkında yapılacak işlemler 

düzenlemiş, taşınmaz maliklerine dava açma hakkı tanınmıştır. Daha sonra çıkarılan 6111 

Sayılı Kanun ile uygulama 04/11/1983 tarihi sonrasını da kapsamıştır. Ancak bu son 

düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin T:30/11/2012, E:2010/83 sayılı Kararı ile iptal 

edilmiştir. Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü ve uygulama tarihleri arasındaki 

farklılığın giderilmesi amacıyla 2942 Sayılı Kanun’un Geçici 6. maddesi 6487 Sayılı 

Kanun’un5 21. maddesi ile değiştirilmiştir.  

                                                 
5  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 11.06.2013, Sayı: 28674 



19 

Geçici 6. madde bir tasfiye kanunudur. 09/10/1956 - 04/11/1983 tarihleri arasındaki 

kamulaştırmasız el atılan taşınmazlarla ilgili olarak açılacak davalarda uygulanacak usul 

ve esaslara ilişkin hükümler içermekte ve daha sonraki uyuşmazlıklara 

uygulanmayacaktır. Bu iki tarih arasındaki el atmalar sebebiyle yapılacak başvurular için 

bir süre öngörülmemiştir. Geçici 6.maddenin 1. fıkrasında iki konu düzenlenmiştir. İlk 

olarak, 09/10/1956 - 04/11/1983 tarihleri arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya 

kamulaştırmasız el koyulan taşınmazlar için mülkiyet hakkından doğan talepler, bedel 

talep edilmesi halinde bedel tespiti ve diğer işlemlerin bu madde hükümlerine göre 

yapılacağıdır. İkinci olarak, bu maddeye göre yapılacak işlemlerde öncelikle uzlaşma 

usulünün uygulanması gerektiği ve bu keyfiyetin, açılacak davalarda dava şartı olarak 

aranacağı düzenlenmiştir.  

Geçici 6. maddenin 2. fıkrasında “uzlaşmaya hazırlık işlemeleri”, 3. fıkrasında “mülk 

sahibine yapılabilecek alternatif teklifler”, 4. fıkrasında “uzlaşma görüşmelerinin süresi 

ve sonucu”, 5. fıkrasına “uzlaşılan bedelin idarenin bütçe imkanları dahilinde taksitli 

olarak ödenebileceği” ve son olarak 6. fıkrasında “uzlaşma temin edilememesi halinde 

açılacak dava ve süresi, bedel tespit esasları” düzenlenmiştir.  

3) 04/11/1983 Tarihinden Sonraki Dönem: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel 

Kurulu’nun 16/05/1956 tarih ve 1956/1-6 sayılı Kararında; “Usulü dairesinde istimlak 

edilmeksizin gayrimenkulü yola dönüştürülen şahsın, esas itibariyle, gayrimenkulü yola 

dönüştüren amme hükmi şahsiyeti aleyhine meni müdahale davası açamaya hakkı 

olduğuna, ancak dilerse bu fiili duruma razı olarak, mülkiyet hakkının amme hükmi 

şahsiyetine devrine karşılık gayrimenkulün bedelinin tahsiline de dava edebileceğine ve 

isteyebileceği bedelin de mülkiyet hakkının devrine razı olduğu tarih olan dava 

tarihindeki bedel olduğuna” hükmedilmiştir.  

Kamulaştırmasız el atma sebebiyle mal sahiplerinin açacağı meni müdahale ve taşınmaz 

bedelinin tahsili davaları, bu içtihadı birleştirme kararına dayanılarak açılmaktadır.  

Taşınmaz maliki dilerse genel hükümlere göre müdahalenin men’i davası açıp idarenin 

haksız el atmasının önlenmesini talep edebilir. İdare aleyhine müdahalenin önlenmesi 

davası açmak istemez ise bu fiili duruma razı olarak, mülkiyet hakkının idareye devrine 
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karşılık taşınmazın bedelinin tahsilini de dava edebilir. Kamulaştırmasız el atma halinde 

kamu kurumu, 2942 Sayılı Kanun’a uygun hareket etmeden, ferdin malını elinden alınmış 

olması sebebiyle kanunsuz bir harekette bulunmuş durumdadır. Bu bakımdan açılan dava, 

mülkiyete tecavüzün önlenmesi veya haksız fiil neticesinde meydana gelen zararın 

tazmini davasıdır.  

3.2.2 Kamulaştırmasız el atma davasının şartları 

Yargı içtihatları ile oluşturulan kamulaştırmasız el atma kavramı, yine yargı içtihatları ile 

sınırları belirlenmiştir. Bir olayda kamulaştırmasız el atmadan söz edebilmek için aşağıda 

belirtilen şartların olması aranmaktadır:  

 El atılan taşınmazın gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olması gerekir. 

2942 Sayılı Kanun’un 30. maddesine göre kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar 

kamulaştırılamaz. İdareler arasında 30. madde de belirtilen usule ve şartlara göre 

taşınmaz devri yapılabilir. Bu sebeple kamulaştırmasız el atma ancak şahısların veya özel 

hukuk tüzel kişilerin mülkleri için söz konusu olabilir.  

 Taşınmaza el koyan, kamulaştırma yetkisine sahip bir kamu tüzel kişisi yahut gerçek 

veya özel hukuk tüzel kişisi olmalıdır. Taşınmaza el koyanın kamulaştırma yetkisi yoksa 

yapılan müdahale kamulaştırmasız el atma sayılmaz. Böyle bir durumda el koyan veya 

taşınmaza müdahale eden kişi veya kuruluş aleyhine 4721 Sayılı Kanun hükümlerine göre 

müdahalenin men’i davası açmak gerekmektedir.  

 Müdahalenin kamulaştırma yetkisine sahip idare tarafından kamu yararı gerektirdiği 

için yapılmış olması gerekir. Kamu yararı söz konusu değilse yapılan müdahale 

kamulaştırmasız el atma sayılamaz. Kamulaştırma yetkisine sahip olan idare taşınmaza, 

görevli olduğu kamu hizmetini yerine getirmek için kamu yararı saikiyle el atmalıdır.  

 Kamulaştırma yetkisine sahip idare geçici amaçlar için taşınmaza el koymuş ise bu 

geçici durum kamulaştırmasız el atma olarak nitelendirilemez. İdare yol yapımı sırasında 
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sahipli bir araziye sahibinden izin almaksızın malzeme depolamış ve malikin bir süre 

taşınmazını kullanmasına mani olmuş ise bu müdahale kamulaştırmasız el atma olarak 

kabul edilemez. Taşınmaza yapılan müdahalenin kamulaştırmasız el atma sayılabilmesi 

için kamulaştırma yetkisine sahip olan kişi veya kuruluşların sahiplenme kastı ile hareket 

etmesi ve taşınmaz sahibine iade etme düşüncesi içerisinde olmaması gerekir. Taşınmaza 

yapılan müdahaleler kamulaştırmasız el atma niteliğinde değilse açılacak davalar 

tazminat veya ecrimisil davasıdır.  

 Kamulaştırmasız el koymadan bahsedebilmek için, idarenin taşınmaza eylemli olarak 

el koyup malikin kullanımını tamamen ortadan kaldırması gerekir.  Taşınmaza eylemli 

olarak el konulmayan durumlarda el atma olgusundan bahsedilemeyecektir. 

Bunlardan farklı olarak kamulaştırmasız el atma sayılmayan işlemleri aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür: 

 Tapu kaydı üzerine kamulaştırma şerhi düşürülmesi kamulaştırmasız el atma olarak 

kabul edilemez. 

 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre yapılan imar düzenlemelerinde 

belediye ve valilik tarafından düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı 

sırasında bunların yüz ölçümlerinden yeteri kadar saha (önceki yüzölçümlerinin %45’ 

igeçememek kaydıyla) düzenleme ortaklık payı olarak düşülebilir. Bu suretle kamuya 

ayrılan taşınmazlara el atılması kanuna dayandığından kamulaştırmasız el atma sayılmaz. 

İmar mevzuatına göre vaki olan rızaya dayalı terkler kamulaştırmasız el atama sayılmaz.  

 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesine Dair Tarım Reformu 

Kanunu 6/3. maddesine göre arazinin %10’nu geçememek kaydıyla katılım payı kesilir. 

Kanuni dayanağı bulunan bu işlem kamulaştırmasız el atma sayılamaz.   

 İdarenin taşınmazlara ilişkin kamu yararı kararı alması, kıymet takdirlerinin yapılmış 

olması (idarece fiilen el atılmış olmadıkça) kamulaştırmasız el atma sayılamaz.  
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3.2.3 Kamulaştırmasız el atma davalarında kanun yolları  

Kamulaştırmasız el atma davalarında kanun yolları olan istinaf ve temyiz kanun yolları 

aşağıda incelenmiştir. 

1) İstinaf Yolu: 221 Sayılı Kanun’un 1. maddesi hükmü gereğince, 09/10/1956 tarihinden 

evvel kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar kamulaştırılmış sayıldığı için bu tarihinden 

önce Türkiye’de kamulaştırmasız el atma söz konusu değildir. Bu dönem için 

kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat davası açılamaz. 09/10/1956-04/11/1983 

tarihleri arasında kamulaştırma yapılmadan el atılan taşınmazlara bedel tespiti ve tazmini 

taleplerinin 2942 Sayılı Kanun’un geçici 6. maddesi hükümleri çerçevesinde 

değerlendirilir. 04/11/1983 tarihinden sonra kamulaştırmasız el atılan taşınmazların bedel 

tespiti ve tazmini davaları da genel hükümler çerçevesinde görülür. Uygulanacak usuller 

farklı olsa da bu konuda verilecek kararlar aleyhine başvurulacak kanunun yolu aynıdır.  

Geçici 1. maddeye göre, 6100 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01/10/2011 tarihinden 

önce açılmış davalarda, kararın ne zaman verildiğine bakılmaksızın, karar kesinleşinceye 

kadar tüm temyiz işlemleri 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda sayılan 

kanun yollarına ilişkin hükümlere tabi olacaktır.  6100 Sayılı Kanun’un geçici 3. 

maddesinin “Bölge Adliye Mahkemelerinin resmi gazetede ilan edilecek göreve başlama 

tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanun’un temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam 

olunur.” hükmü gereğince temyiz edilen kararlara ait dosyalar Bölge Adliye 

Mahkemelerinin göreve başladığı 20/07/2016 tarihine kadar Yargıtay’a gönderilmiştir. 

20/07/2016 tarihinden sonra ise ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlar 6100 

Sayılı Kanun’un 341-360. maddelerinde düzenlenen istinaf yoluna tabidir.  

Kamulaştırmasız el atma davalarında, ilk derece mahkemesince verilen karaların taraflara 

tebliği ile istinafa başvurma süresi işlemeye başlamaktadır. İstinaf yoluna gitmek isteyen 

tarafa, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde talep dilekçesini kararı veren ilk 

derece mahkemesine veya kararı veren mahkemeye gönderilmek üzere bulunduğu yer 

mahkemesine vererek istinaf süreci başlamış olmaktadır.  
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2) Temyiz Yolu: Bölge Adliye Mahkemelerinden verilecek kararlara karşı başvurulacak 

kanun yolu temyizdir. Temyiz şartları, 6100 Sayılı Kanun’un 361 ve devamı 

maddelerinde düzenlenmiştir. Türk Hukuk Sisteminde, Bölge Adliye Mahkemelerinin 

kararlarına karşı temyiz kanun yolu düzenlenmiş, ancak Yargıtay kararlarına karşı 

herhangi bir kanun yolu öngörülmemiştir. 1086 Sayılı Kanun döneminde Yargıtay 

kararlarına karşı karar düzeltme yolu düzenlenmiş, ancak 6100 Sayılı Kanun ile Yargıtay 

kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvuru kaldırılmıştır.  

3.3 Hukuki El Atma Davaları   

Hukuki el atma kavramı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun T:15/12/2010, E:2010/5-662, 

K:2010/651 sayılı Kararı ile Türk Hukuk literatüründe yerini almıştır. 3194 Sayılı 

Kanun’un 10. maddesi: “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay 

içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar 

planlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri 

görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye 

meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu 

kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar 

programları sınırları içinde kalan kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili 

kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, 

kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur” hükmü yer almaktadır.  

Belirtilen hükme göre, imar planında kamu bina veya tesislerinin (okul, hastane, sağlık 

ocağı, yol, park, yeşil saha gibi) yapılması için ayrılan taşınmazların 5 yıllık imar 

programlarına alınıp ilgili kamu kurumlarınca kamulaştırılması esastır. Bu düzenleme 

öncesinde, kısıtlı alanlar sahiplerinin zilyetliğinde bulunduğu ve malikinin kullanmasına 

müdahale edilmediği için imar planlarında genel hizmetlere ayrılmış olması 

kamulaştırmasız el atma olarak kabul edilmemekte ve idareler aleyhine bedelinin tahsili 

için dava açılmamaktaydı.  

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 2010 yılında verdiği kararı ile bu uygulamayı 

tersine çevirmiş ve böyle durumları hukuki el atma olarak kabul etmiştir. Artık bu 
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karardan sonra taşınmazın, 3194 Sayılı Kanun’un 10. maddesine göre imar planına 

alınmasından itibaren beş yıl içinde kamulaştırılmaması halinde açılan bedel davaları 

mahkemelerce kabul edilmeye başlanılmıştır. İmar uygulamalarından doğan bu durumlar 

fiilen el atılmamasına rağmen el atma olarak kabul edilmekte ve kamulaştırmasız el atma 

hükümlerine göre, taşınmaz mülkiyeti ilgili idareye bırakılarak bedelin tazmini için dava 

açılabilmektedir.  

3.3.1 Hukuki el atma davalarının genel özellikleri 

Uygulama imar planlarında (1/1000 ölçekli) umumi hizmetlere ve resmi kurumlara 

ayrılmak suretiyle taşınmazın, genel ve düzenleyici bir imar planıyla kamu hizmetine 

tahsis edilmiş olması, uygulama imar planının (1/1000 ölçekli) kesinleştiği tarihten 

itibaren ilgili kurumca 5 yıl içinde ayrılma amacına uygun olarak planda ön görülen 

kamulaştırma işleminin yapılmamış olması, malikin mülkiyet hakkının süresi belirsiz 

şekilde kısıtlanması, bu idari eylem ve işlemden mülk sahibinin zarara uğraması 

gerekmektedir.  

İmar planlarında kamuya tahsis edilen alanda kalan ve imar planlarının kesinleşmesinden 

itibaren üç ay içinde yapılan imar programlarına alınmayan ve 5 yıl içinde amaca uygun 

şekilde kamulaştırılmayan taşınmazların malikleri hukuki el atma sebebiyle tazminat 

davası açabilirler. Ancak Türkiye’nin tamamında kadastro faaliyetleri tamamlanmış ve 

her taşınmaza tapu verilmiş değildir. El atılan taşınmaz tapusuz ise zilyet mahkeme 

kararıyla taşınmazın maliki olduğunu kanıtladıktan sonra bu davaları açabilir. Taşınmazın 

tapu maliki vefat etmiş ise mirasçılardan birisi, birkaçı veya tamamı birlikte veya ayrı 

ayrı dava açma hakkına sahiptirler. 

Belediyeler imar planı içinde kalan, beş yıllık imar programlarına alınan, kamu 

kuruluşlarına tahsis esilen, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilen alanlarda kalan 

taşınmazların ilgili yatırımcı kamu kuruluşları tarafından kamulaştırılması gerekir. 5 yıl 

içerisinde kamulaştırma yapmayan kamu kuruluşları aleyhine bedel tazmini davası 

açılabilir. Dolayısıyla hukuki el atma davalarında davalı ilgili yatırımcı kuruluş olacaktır.  
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Hukuki el atma davalarında görevli mahkemenin tayininde yararlanılabilecek mevzuat ve 

kararları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:  

 2577 sayılı İdari Yargılama Kanunu’nun 2/1-b maddesinde, idari eylem ve 

işlemelerden dolayı kişisel hakları doğrudan doğruya muhtemel olanlar tarafından açılan 

tam yargı davalarının idari yargıda görüleceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, özel 

kanunlarda adli yargının görevli olduğu belirtilmedikçe, idari işlem ve eylemlerden 

kaynaklanan tazminat davalar idari yargının görev alanına girmektedir.  

 6487 Sayılı Kanun’un 21. maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kanun’un Geçici 6. 

maddesinin 10. fıkrası hükmü gereği, “…Uygulamada imar planlarında umumi 

hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle veya ilgili kanunların uygulamasıyla 

tasarrufu kısıtlanan taşınmazlar hakkında, 03/05/1985 tarihli ve 3194 Sayılı Kanun’da 

öngörülen idari başvuru ve işlemler tamamlandıktan sonra idari yargıda dava açılabilir. 

Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm davalarda 

uygulanır...”. 

 Anayasa Mahkemesi’nin E:2013/93, K:2013/101 sayılı Kararında; “...davacının 

taşınmazının imar planlarında dere mutlak koruma alanında bırakılması sebebiyle tasarruf 

hakkının kısıtlanmasının kamulaştırmasız el atma olarak nitelendirilemeyeceği, bunun, 

idari işlem olan imar planlarının zorunlu bir sonucu olduğu ve tasarruf hakkının 

kısıtlanması sebebiyle doğan zararın ancak idari yargıda açılacak bir tam yargı davasına 

konu edilebileceğine” işaret edilmiştir.  

 Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün T:05/11/2012, E:2012/207, K:2012/238 

sayılı Kararında; “...3194 sayılı İmar Kanunun arazi ve arsa düzenlemesine ilişkin 

maddelerinin uygulanmasından kaynaklanan ve imar planı ile buna dayalı imar 

uygulaması sonucunda uğranılan zararın tazminine yönelik bulunan uyuşmazlığın, 2577 

Sayılı Kanun’un 2/1-b maddesinde yer alan idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel 

hakları doğrudan doğruya zarar görenler tarafından açılan tam yargı davaları kapsamında 

idari yargı yerince çözümlenmesi gerektiğine” hükmedilmiştir. 
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 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun T:23/05/2014, E:2013/5-2435, K:2014/708 sayılı 

Kararında; “...davacının maliki olduğu .... taşınmazın büyük bölümünün imar planında 

park alanı olarak ayrıldığı, yürürlükte olan imar planına göre dava konusu edilen 

bölümün, özel mülkiyete konu olacak şekilde kullanılamayacağı, davacı tasarrufu 

kısıtlandığından bu haliyle dava konusu taşınmaz hakkında idarenin fiili el atması 

bulunmasa da, imar kısıtlamasına dayalı hukuki el atması bulunmaktadır. ...bu tür 

iddialara karşı açılacak davalarda, 2942 Sayılı Kanun’un geçici 6. maddesinin 10. fıkrası 

hükmü gereğince idari yargının görevli olduğuna …” hükmedilmiştir.  

 2942 Sayılı Kanun’a 6745 Sayılı Kanun’un6 33. maddesi ile eklenen Ek 1. maddesinin 

ilk fıkrasında; bu davaların idari yargıda görüleceği açık olarak ifade edilmiştir. İdare 

mahkemesi, taşınmazın ya da üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava tarihindeki 

değerini, taşınmazı hukuken tasarrufunun kısıtlandığı tarihteki nitelikleri esas alınmak 

suretiyle tespit edecek ve taşınmazın veya idare adına tesciline veya terkinine karar 

verecektir. Böylece hukuki el atma davalarının idare mahkemelerinde görüleceği, idare 

mahkemelerinin tapu iptali ve tescil kararı verebileceği yasal zemine oturmuş 

bulunmaktadır.  

Hukuki el atma davalarında taşınmazın bedeli dava tarihi itibariyle belirleneceğinden 

faize el atma tarihinden değil dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekmektedir. 

Hukuki el atma davalarında bedelin belirlenmesinde, 2942 Sayılı Kanun’un değer 

biçmeye ilişkin hükümleri hukuki el atma davalarında da kıyasen uygulanır. Taşınmazın 

niteliğine göre 2942 Sayılı Kanun’un 11. ve 12. maddelerinde öngörülen usullere göre 

bilirkişi kurulunca, arsalara karşılaştırmalı satış analizi, arazilere net gelir metoduna göre 

değer takdir edilir. Bilirkişi kurulunca el atılan taşınmazın el atma tarihinde ki nitelikleri 

esas alınarak davanın açıldığı tarihteki değeri belirlenir.  

                                                 
6 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, T.C. Resmi Gazete, Tarih: 20/8/2016, Sayı: 29824. 
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3.3.2 Hukuki el atma davalarında kanun yolları  

Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılan taşınmazlara 

ilişkin tazminat davaları İdari Yargıda, 2577 Sayılı Kanun hükümlerine göre görülür. 

Hukuki el atmada kanun yolları, (i) istinaf ve (ii) temyiz kanun yolu olarak iki başlık 

halinde aşağıda incelenmiştir. 

1) İstinaf Kanun Yolu: İdari yargılama hukukunda, 6545 Sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklik öncesinde, idari yargıda yer alan olağan kanun yolları; itiraz, temyiz ve kararın 

düzeltilmesi; olağanüstü kanun yolları ise yargılamanın yenilenmesi ve kanun yararına 

bozma olarak düzenlenmişti. Ancak, 6545 Sayılı Kanun ile “itiraz” kaldırılmış ve bunun 

yerine “istinaf kanun yolu” getirilmiştir. Yine aynı kanunla kanun yararına bozma yolu 

“kanun yararına temyiz” olarak yeniden yapılandırılmış ve “kararın düzeltilmesi” kanun 

yolu ise yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, yeni düzenleme sonrasına idari yargıda 

mevcut kanun yollarını; istinaf, temyiz, yargılamanın yenilenmesi ve kanunun yararına 

temyiz olarak sıralamak mümkündür.  

Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü azaltmak ve bu mahkemelerin içtihat mahkemesi 

haline dönüşmesini sağlamak üzere gerek 6100 Sayılı Kanun gerekse 2577 Sayılı 

Kanun’da yapılan değişikliklerle ilk derece mahkemeleri ile yüksek mahkeme arasına 

istinaf mahkemeleri konulmuştur. 2577 Sayılı Kanun’un geçici 8. maddesinin; “bu 

kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler....bölge idare 

mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında 

uygulanır.” hükmü gereğince 20/07/2016 tarihinden sonra istinaf kanun yolu 

uygulanmaya başlamıştır.  

İdare mahkemesinden verilen kararlar taraflara tebliği edilmeden istinafa başvurma süresi 

işlemeye başlamaz. Kararın tebliği edildiği günden itibaren 30 gün içinde istinaf 

mahkemesine başvurmak gerekir. 30 günün hesabında kararın tebliği edildiği gün hesaba 

katılmaz, aradaki tatil günleri hesaba dahil edilir. 30. gün tatil gününe rastlarsa, tatilden 

sonraki ilk mesai günü mesai saatleri ile birlikte istinaf süresi de sona erer. 
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2) Temyiz Kanun Yolu: Bölge İdare Mahkemesinden verilen, konusu yüzbin Türk Lirasını 

aşan kararlar Danıştay nezdinde temyiz edilebilmektedir. Danıştay’daki temyiz 

incelemesi hukuka uygunluk denetimi ile sınırlıdır. Temyiz incelemesinde olaya 

uygulanan kanunun hükmünün doğru tespit edilip edilmediği, usul kurallarına uyulup 

uyulmadığı incelenir, ancak dosya hakkında yeni bir karar verilmez. İlk derece 

mahkemesi tarafından incelenen olaylar ve deliller yeniden değerlendirilemez. Temyiz 

merci kural olarak yeni bilgi ve belge araştırması yapamaz, dava dosyası üzerinden 

inceleme yapar.  Kararı doğru bulursa karar kesinleşir.  

Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması hakim, mahkeme veya Danıştay 

kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, davanın taraflarınca talep edilmesi halinde, 

temyiz inceleme merci (Bölge İdare Mahkemesi - Danıştay ) tarafından bu kararların 

yürütülmesinin durdurulmasının teminatsız veya belli bir teminat karşılığında verebilir. 

Davanın reddine karar verilmiş ise İstinaf Mahkemesinin yürütmenin durdurulması kararı 

verebilmesi 2577 Sayılı Kanun’un 27. maddesinde öngörülen “açık hukuka aykırılık” ve 

“telafisi güç ve imkansız zarar” koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. Üst yargı 

yoluna başvurarak yürütmeyi durdurma isteyen davacının amacı burada davanın reddi ile 

yeniden icra niteliği kazanan dava konusu işlemin icrasını engellemektir. 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 1956/1-6 sayılı Kararına göre, mülkiyet 

hakkından doğan gerek meni müdahale davalarında gerekse bedel davalarında 

zamanaşımı söz konusu değildir. Her iki dava türü de her zaman açılabilmektedir.  

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaza vaki olan müdahalenin önlenmesi ve eski hale 

getirme talebi dava edildiğinde, arazi niteliğindeki taşınmaz bedeli; oluşturulacak bilirkişi 

kurulunca gelir metodu esas alınarak belirlenmeli, ayrıca taşınmaza eski hale getrime 

bedeli de tespit edildikten sonra; el konulan bölüm bedeli, eski hale getrime bedelinden 

fazla ise müdahalenin önlenmesi ile birlikte taşınmazın eski hale getirilmesi için gerekli 

tazminatın ödenmesine, eski hale getrime masrafları zemin bedelinden fazla ise bu 

durumda el konulan zemin bedelinin davalı idareden tahsili ve el konulan bölümün davacı 

üzerindeki tapu iptali ile davalı idare adına tesciline ve mahiyetine göre terkinine karar 

verilmelidir. 
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4. HUKUKİ VE FİİLİ EL ATMADA TAZMİNAT: SAPANCA GÖLÜ ÖRNEĞİ  

Bu bölümde, Sakarya ili sınırları içerisinde bulunan Sapanca Gölü’nün içme suyu havzası 

mutlak koruma alanında kalması ve orman şerhinden dolayı o bölgede bulunan taşınmaz 

maliklerinin mülkiyet hakkının kısıtlanması sebebiyle açılan davalar sonucunda verilen 

kararlar ve tazminata ilişkin hükümleri incelenmiştir. 

4.1 Sapanca Gölü’nün Genel Özellikleri 

Sapanca Gölü, tektonik bit tatlı su gölüdür. Marmara bölgesinde bulunan göl Sakarya 

ilinin 12 km batısında, İzmit ilinin 27 km doğusundadır. Gölün doğusu Sakarya ili 

sınırlarında, batısı da İzmit ili sınırları içerisindedir. Dolayısıyla iki farklı plan 

hükümlerine göre yönetilmektedir. Göl güneyde Samalı Dağlarıyla, kuzeyde penepleni 

denilen morfotektonik ile Kuzey Anadolu Fayının kuzey hattına ait segmentlerle 

sınırlandırılmış İzmit Sapanca koridorunun üzerinde yer alır. Neotektonik dönemde çek 

ayır havza olarak gelişen koridor, 1999 depremindeki yüzey kırığıyla Sapanca Gölüne 

girmiş ve gölde 600 metre sağa doğru giderek, kuzey batı tarafından çıkmıştır. Sapanca 

Gölü doğuda Sakarya Nehri, batıda İzmit Körfezi arasında bulunmaktadır. Deniz 

seviyesinden yaklaşık 33 metre yüksekte olup, uzunluğu doğu batı hattında16 km, eni 

kuzey hattında 5 km kadardır. Gölün yüz ölçümü ise 46,9 km2, su havzası alanı 296 

km2’dir (Şekil 4.1). 

Sapanca Gölü çevresinde 28 familyaya ait 69 kuş türünün yaşam sürdüğü belirlenmiştir. 

Bunlardan 29 tür kuş mevsimsel olarak göl çevresinde yaşamakta, 23 kuş tür kuş yaz 

döneminde, 12 tür kuş kış döneminde, 5 tür kuşta yılda bir gölden geçen kuşları 

oluşturmaktadır. Sapanca Gölü’nün jeopolitik konumu ve doğal güzelliği göl kıyısında ve 

çevresinde insanlar için yerleşim yeri haline getirmiş, kamu idareleri için ise su havzası 

olması sebebiyle içme suyu kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Sapanca Gölü’nün bu 

özelliği dolayısıyla kısa süre içerisinde göl ve çevresi büyük rant merkezi haline 

dönüşmüştür.  



30 

 

Şekil 4.1 Sapanca Gölü uydu görüntüsü 

4.2 Sapanca Gölü Plan Durumu 

Sakarya ilinin 1/100000 ölçekli planı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu7 gereği Sakarya 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; 11/01/2010 tarih ve 1/22 sayılı Kararı, 1/25000 ölçekli 

planı 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı Kararı, 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı 

21/10/2013 tarih ve 11/308 sayılı Kararı ve son olarak Sakarya ili Serdivan ilçesi Güney 

ve Beşköprü mahallerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 11/06/2018 tarih ve 6/411-

413 sayılı Karar ile yürürlüğe girmiştir. Şehrin planlamasının oldukça gecikmesi ve 

çalışma konusu olan Sapanca Gölü çevresinde hızlı bir yapılaşmanın meydana gelmesi 

neticesinde vatandaş ve kamu idareleri hak ve menfaat dengesi kapsamında karşı karşıya 

gelmiştir (Şekil 4.2). 

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ)’nin 2005/08 sayılı ve 

08/08/2005 tarihli Genel Kurul Kararı ile usulüne göre onaylanarak yürürlüğe girmiş 

bulunan SASKİ İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği bulunmaktadır. SASKİ 

İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği, içme suyu havzası ilan edilen havzaların 

yönetimi hususunda genel kuralları belirlemektedir. Söz konusu yönetmeliğin 5/r maddesi 

gereğince, “Bu yönetmelik kapsamında kalan çevre düzeni planı yapılmış bölgelerinde 

çevre düzeni planı hükümleri geçerlidir.” Yine Yönetmeliğin geçici 3. maddesinde, 

                                                 
7 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 04.03.2005, Sayı: 25745 
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“Havza planları ve havza koruma planları yapılıncaya kadar bu yönetmelik ile öngörülen 

kısıtlamaların uygulanması esastır” düzenlemesi bulunmaktadır.  

Belirtilen düzenlemelerde de belirttiği üzere, içme suyu havzası ilan edilen bölge için 

havza planı yapılıncaya kadar, yürürlükteki yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğunu, 

plan yapıldıktan sonra plan hükümlerinin uygulanacağı açıktır. Yürürlükteki çevre düzeni 

planları tüm merkezi kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerde dahil olmak üzere kamu 

ve özel tüm kesimler için bağlayıcıdır. 2012 yılında değiştirilen 1/25000 ölçekli nazım 

imar planı yukarıda sayılan yönetmelik hükümleri gereğince Sapanca Gölü Havzasında 

yer alan koruma alanlarını belirleyen temel norm niteliğini alacaktır. 1/25000 ölçekli 

nazım imar planında, Birinci Bölge (Mutlak Koruma Bandı) olarak tabir edilen alan plan 

notlarının 11.1.5 maddesinde açıkça belirtilmiştir. Plan notlarında Havza Birinci 

Bölgesinin hangi alanı kapsadığı; “...Birinci bölge (mutlak koruma alanı) sınır doğal ve 

yapay eşiklere dayandırılmıştır. Bu eşiklere göre; birinci bölge sınırı, gölün kuzey 

kıyısında SASKİ tarafından yapılan ve işletilen kolektör hattını takip ederek E-5 Devlet 

Karayolu’nun havzaya girdiği yerden başlayarak batıya doğru uzanmakta, Eşme 

Deresi’nde E-5’ten ayrılarak kıyıya gittikçe yaklaşan yolu izleyip kıyıya yaklaşık 300 m. 

mesafeden paralel olarak batıya devam ederek doğal sit sınırına ulaşmaktadır.  

Doğal sit sınırını izleyerek gölün batısını dolaştıktan sonra yine sit sınırını izleyerek 

güney kıyı boyunca doğuya uzanmaktadır. Doğal sit sınırının bittiği noktadan başlayarak 

demir yolu boyunca devam ederek Uzunkum’daki doğal sit sınırına ulaşmakta ve 

buradaki sit sınırı boyunca doğuya doğru uzanıp havzanın doğu sınırına ulaşmaktadır.” 

şeklinde tarif edilmiştir. Ayrıca aynı maddenin devamında “...Bu alan kapsamında; Kıyı 

kenar çizgisinden itibaren 100 m’lik kıyı şeridi içinde gölden faydalanma, piknik, yüzme, 

balık tutma ve avlanma ihtiyaçlarına yönelik olarak cepler teşkil edebileceği gibi 

rekreasyon amaçlı olarak yürüme yolu, dinlenme alanları ve sökülebilir ve takılabilir 

malzemeden oluşan gölgelikler yapılabilir. Ancak yapılacak cepler su alma yapısına 300 

m’den daha yakın olamaz. Bu alanlarda ifraz yapılamaz” şeklinde düzenleme getirdiği 

görülmektedir. Ayrıca, 1/5000 ölçekli imar planında genel hükümlerin 7. maddesinde; 

“Sapanca Gölü su toplama havza sınırı içinde kalan planlı alanlarda, Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi 1/25000 ölçekli nazım imar planın hükümlerinin 11. Su Toplama Havzaları 
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hükmü geçerlidir” denilerek su toplama havzaları ile ilgili ana planının 1/25000 ölçekli 

nazım imar planı olduğu açıkça kabul edilmiştir. 

İncelenen örnek dava konusu taşınmazın ilk önce orman statüsü ile vasıflandırıldığı, daha 

sonra ise birinci derece sit alanı içinde kaldığı da dikkate alındığında uyuşmazlığın 

çözümü sadece planlar kapsamında değil, ilgili yönetmelikler de incelenmiştir. 6831 

sayılı Orman Kanunu’nun 52. ve “Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme 

Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik”in 10. 

maddesine göre; taşınmaz üzerinde yatay alanın %6’sını geçmemek üzere inşaat yapma, 

havuz, spor tesisi, ticari ve sosyal tesis benzeri yapı yapabilme ve ayrıca %6 sınırlaması 

ile bağlı olmadan kamu hizmetlerine yönelik faaliyette bulunabilme imkanı mevcuttur.  

SASKİ İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliğinin 8. maddesinde mutlak koruma 

alanlarında uyulması gereken esaslar düzenlenmiş, arıtma tesisleri hariç hangi maksatla 

olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılamaz, iskana açılmaz, turizm alanı kurulamaz 

denilmek suretiyle malikin taşınmazdan yararlanmasının önüne geçilmiştir. Bu 

düzenleme çerçevesinde mutlaka koruma alanı sınırları içinde kalan taşınmazların tarım 

ve tarım dışı amaçlarla kullanımı büyük ölçüde ortadan kalmış olacağından 

kamulaştırılması zorunlu olacaktır. İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair 

Yönetmelik ile söz konusu alanlarda kalan taşınmazların kamulaştırılmasının suyu alan 

idare tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte uygulama koruma 

kararları ile kısıtlanan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yüksek maliyeti nedeni 

ile suyu alan idare tarafından veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılmadığı, maliklerin ya hiçbir yola başvurmadıkları ya da hukuki el atma davası açma 

yolunu tercih ettikleri gözlenmektedir.  

Çalışma kapsamında incelenen Serdivan ilçesi 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı 

kapsamında, Sapanca Gölü’nün Sakarya iline sınır bölgesindeki mutlak koruma ve kısa 

mesafeli koruma sınırları ile birinci ve ikinci derecede sit alan sınırları ve sit alanı 

gösterilmiştir (Şekil 4.3, Şekil 4.4, Şekil 4.5 ve Şekil 4.6). Plana göre koruma alanı 

sınırları içinde birçok özel mülkün kaldığı ve kamulaştırma işleminin yapılmamış olduğu 

tespit edilmiştir.   
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Şekil 4.2 Serdivan ilçesi 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı 
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Şekil 4.3 Sapanca Gölü koruma alan ile sit alan sınır çizgileri 
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Şekil 4.4 Sapanca Gölü sınır çizgileri yakın görünümü - 1 

 Sit Alanı 
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Şekil 4.5 Sapanca Gölü sınır çizgileri yakın görünümü - 2 
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Şekil 4.5 Sapanca Gölü sınır çizgileri yakın görünümü - 3 

2.Derecede Sit Sınırı 

1.Derecede Sit Sınırı 
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Gerek kaynak araştırması, gerekse saha çalışması aşamasında örnek parsel ve mahkeme 

kararlarının analizi yapılmıştır. Bu çerçevede Sapanca Gölü çevresindeki gerçek ve özel 

hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetin bulunan araziler üzerine orman şerhi konulmak 

suretiyle idarelerin vatandaşın mülkiyet hakkını sınırladığı (kamulaştırmasız el attığı) 

dava örneği ile Gölün su havzasında kalması sebebiyle göl çevresinde yapılaşma yasağı 

kapsamında hukuki el atmadan kaynaklı dava örneği tartışılacaktır.  

4.3 Orman Şerhi Konulmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atma Davası Örneği  

Davacı M.E; taşınmazını üçüncü kişilerden satın aldığını, satın alma tarihinde taşınmazı 

üzerinde orman şerhi gibi taşınmazın kullanılmasını kısıtlayacak herhangi sınırlamanın 

olmadığını, orman şerhinin 1993 yılında Orman İdare İşletmesi tarafından konulduğunu, 

2014 yılı eylül ayı içerisinde öğrendiğini beyan ederek taşınmazın Hazine adına orman 

vasfı ile kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.  

Davalı Hazine ise cevap dilekçesinde; davanın 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. 

maddesinde belirtilen 10 yıllık süre içinde açılmadığını ve orman şerhi konulması 

kararının üzerinden 10 yılın geçtiğini, davanın zamanaşımı sebebiyle reddedilmesi 

gerektiğini, ayrıca davanın husumet yönünden kaldırılmasını talep etmiştir.  Davalı orman 

idaresi ise; davanın 10 yıllık süre içinde açılmadığını ve orman şerhi konulması kararının 

üzerinden 10 yılın geçtiğini, tapu sicilinin yanlış tutulmasında devletin sorumluluğu 

olduğundan bahisle davanın husumet yönünden reddini talep etmiştir.  

Dava, taşınmaz üzerine orman şerhi konulmak suretiyle kamu kurumu tarafından 

taşınmazın mülkiyetinin eylemli olarak elinden alınmasıdır. Kamulaştırmasız el atma 

halinde kamu kurumu, 2942 Sayılı Kanun’a uygun hareket etmeden, ferdin taşınmazı 

elinden alınmış olması sebebiyle kanunsuz bir harekette bulunmuş durumdadır. 

Davacının gerçek kişi olması ve el koyan idarelerin kamu kurumu olduğu, taşınmazın 

orman olarak nitelendirilmesinde kamu yararı olduğu ve taşınmaza sürekli olarak el 

koyduğu dikkate alınarak Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi’nin T:02/06/2015, 
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E:2014/513, K:2015/318 sayılı Kararı ile taşınmazın orman vasfı ile Hazine adına tescil 

edilmesine karar vermiştir. Mahkeme ayrıca taşınmaza fiilen el koyan idare Orman 

İdaresi olamaması sebebiyle Orman İdaresi bakımından davanın husumet yönünden 

reddine karar vermiştir.  

Karar tarihinin 02/06/2015 tarihi olduğu dikkate alınarak 6100 Sayılı Kanun’un geçici 3. 

maddesinin, “Bölge adliye mahkemelerinin resmi gazetede ilan edilecek göreve başlama 

tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanun’un temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam 

olunur.” hükmü gereğince dosya Yargıtay incelemesi için Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’ne 

gönderilmiştir. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi ise 04/05/2017 tarihli Kararı ile yerel 

mahkeme kararını hukuka uygun bularak onamıştır.  

Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen kamulaştırmasız el atamaya ilişkin 

davaların neredeyse tamamı Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/513 Esas sayılı 

dosyası ile benzer mahiyettedir. Sapanca Gölü çevresinde bir yandan imara açılan orman 

alanları, diğer yandan evveliyatında tarla vasıflı taşınmazın eylemli olarak ağaçlandırma 

alanı olarak sınırlandırılan taşınmazlar mevcuttur. Taşınmazın tarla vasfının ortadan 

kaldırılması ve orman arazisi vasfına sokulması vatandaşın taşınmazını kullanmasına 

engel olması bakımından yapılan eylem ve işlemlerin kamulaştırmasız el atma 

kavramının karşılığı olduğuna şüphe bulunmamaktadır. Sapanca Gölü çevresinde orman 

vasfında olabilecek birçok alanın imar planlarında mutlak koruma alanı içerisinde 

olmaması sebebiyle yapılaşmaya açılmış olması da kamu yararı kavramı ile örtüşmediği 

değerlendirilmektedir.  

4.4 Taşınmazın Sapanca Gölü İçme Suyu Havzası Mutlak Koruma Alanında 

Kalması Sebebiyle Hukuki El Atma Davası Örneği  

Sapanca Gölü İçme Suyu Havzası Mutlak Koruma Alanında kalması sebebiyle, Sakarya 

ili Serdivan ilçesi Gölbaşı mevkiinde bulunan 34 pafta, 7345 parsel sayılı taşınmazın 

kullanılmamasından kaynaklı olarak N.G tarafından SASKİ aleyhine kamulaştırmasız el 

atma davası açılmıştır. Dava konusu taşınmazın tamamı özel orman ve yine aynı zamanda 

Birinci Derece Sit Alanı içinde kaldığı saptanmıştır. Davacının maliki bulunduğu 
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taşınmaz hakkında TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 20/06/1972 tarih ve 116 sayılı 

Oluru ile “Gölbaşı Özel Ormanı” olarak belirlenmesine karar verilmiştir.  

Dava öncelikle kamulaştırmasız el atma sebebiyle Sakarya 3. Asliye Hukuk 

Mahkemesi’nde 2009/273 Esas numarasıyla görülmüş, davacı tarafından Sakarya ili 

Serdivan ilçesi, 34 pafta 7345 parsel sayılı taşınmaz için, fazlaya ilişkin haklar saklı 

tutularak kamulaştırmasız el atma bedelinin dava tarihi olan 14/09/2009 tarihinden 

itibaren yasal faizi ile birlikte davalı SASKİ’den tahsilini dava ve talep etmiştir.  

Yerel Asliye Hukuk Mahkemesi T:07/10/2010, E:2009/373, K:2010/417 sayılı Kararı ile 

davayı aynen kabul etmiştir. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin T:28/04/2011, E:2010/22322, 

E:2011/7542 sayılı bozma ilamında; “Mutlak koruma alanına alınan taşınmazın, 

öncesinin özel orman niteliğinde olması nedeniyle malikin hakkında herhangi bir 

kısıtlama getirmediğinden bahisle davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru 

görülmemiştir denilerek yerel mahkeme kararını bozmuştur. Daha sonra karar davacı 

tarafından 6831 Sayılı Kanun’un 52. ve “Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz 

Amme müesseselerine ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik”in 

10. maddesi gerekçe gösterilerek karar düzeltme kanun yoluna gidilmiştir. Davacı tarafın 

karar düzeltme talebi kabul görerek Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 12/04/2012 tarihinde dava 

konusu ilişkin yere yeni bir karar vermiştir.  

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin T:12/04/2012, E:2012/3462, K:2012/7734 sayılı ilamından 

aynen; “Dava konusu Sakarya ili Serdivan ilçesi 34 pafta 7345 parsel sayılı 114.260 m2
  

yüzölçümlü taşınmazın Sapanca Gölü Çevre Düzeni Planında 74.750 m2’lik kısmın 1. 

Bölge Mutlak Koruma Alanında (Havza sınırları içerisinde kalan alanın 40.800  m2 lik 

bölümü doğal sit alanında, 33.950 m2’lik kısmı ise mutlak koruma bölgesinde) olduğu 

anlaşılmakla bu kısmın bedelinin tahsiline karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından, 

davacılar vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile yeniden yapılan incelemede; 

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğinde ki taşınmaza emsal karşılaştırması 

yapılarak dava değerinin biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.” denilerek; karar 

sadece dava konusu taşınmazın 74.750 m2’lik bölümü 1. Bölge Mutlak Koruma Alanında 

kaldığından, bu kısımdaki davacının payının karşılığına hükmedilerek, davacının 
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hissesinin iptali ile davacı adına kayıtlı taşınmazın idare adına tescilinin sağlanmasına 

karar verilmesi gerektiğinden bahisle bozulmuştur.  

Bozmadan sonra yeni esas numarası alarak Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

E:2012/325 sayısı ile görülmekte olan davada bilirkişi raporu ile tespit edilen toplam 

5.098.723,00 TL bedelin ilk dava tarihi olan 14/09/2009 tarihinden sonra yasal faiz ile 

birlikte davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 74.750 m2‘lik kısım bakımından 

davacının tapusunun iptaline ve idare adına tesciline karar verilmiştir. 

Dosya Yargıtay incelemesinde iken 6487 Sayılı Kanun’un 21. maddesi ile değişik 2942 

Sayılı Kanun’un geçici 6. maddesinin 10. fıkrası hükmü ile getirilen düzenleme 

sonucunda görev hususu gündeme gelmiş, yerel mahkeme kararı Yargıtay 5. Hukuk 

Dairesi’nin T:12/11/2013, E:2013/11201, K:2013/19371 sayılı ilamı ile bozulmuştur. 

Yerel mahkeme iş bu karara uyarak T:13/11/2014, E:2014/589, K:2014/595 sayılı ilamı 

ile görevsizlik kararı vermiştir. Yerel mahkemenin son kararı Yargıtay 5. Hukuk 

Dairesinin T:15/12/2015, E:2015/18740, K:2015/24364 sayılı ilamı ile onanmıştır.  

Daha sonra dosya görevli mahkeme Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nde E:2016/155 

numarasıyla görülmüştür. Sakarya 2. İdare Mahkemesi T:27/12/2016, E:2016/155, 

K:2016/1733 sayılı ilamı ile 2942 Sayılı Kanun’un Ek 1. maddesi hükmünü gerekçe 

göstererek Kanun’un 07/06/2016 tarihinden itibaren beş yıllık süre tanıdığını ve bu 

sürenin dolmadığından bahisle davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına 

karar vermiştir.  

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 9. İdare Dava Dairesi’nin T:27/04/2017, E:2017/1427, 

K:2017/1397 sayılı ilamı ile Sakarya 2. İdare Mahkemesi T:27/12/2016, E:2016/155, 

K:2016/1733 sayılı hükmü hukuka uygun bulunarak Danıştay nezdinde yargı yolu açık 

olmak üzere istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.  Dosya Danıştay 6. 

Dairesi tarafından, Anayasa Mahkemesi’nin T:28/03/2018, E:2016/196, K:2018/34 sayılı 

Kararı ile 2942 Sayılı Kanun’un Ek 1. maddesinin hükmü ile eklenen geçici 11. 

maddesinin iptal kararını gerekçe göstererek uyuşmazlığa konu taşınmazdaki tasarruf 

imkanının mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde kısıtlanıp kısıtlanmadığı, 
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kısıtlanmışsa bu kısıtlılığın uygulama imar planından mı yoksa özel kanundan mı 

kaynaklandığı, taşınmaza hangi tarihte el atıldığı hususları araştırılarak, uygulama imar 

planında belirtilen işlevi nedeniyle mülkiyet hakkının süresiz bir şekilde kısıtlandığının 

tespiti halinde inceleme yapılarak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinden bahsederek 

yerel mahkeme kararını bozmuştur.  Sakarya 2. İdare Mahkemesinde yeni bir esas 

numarası ile devam eden dava hakkında çalışmanın yapıldığı tarih itibariyle henüz bir 

karar verilmemiştir.  

Yukarıda ayrıntılı olarak ele alındığı üzere dava konusu taşınmazın 74.750 m2’lik bölümü 

SASKİ İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği kapsamında 1. Bölge Mutlak Koruma 

Alanında kaldığından davacının mülkiyet hakkının süresiz bir şekilde kısıtlandığından 

bahisle açılmıştır. Bölgede yapılan planlarda 1/25000 ölçekli nazım imar planı ana plan 

olarak kabul edilmiş, 1/25000 ölçekli nazım imar planı 10/12/2012 tarih ve 12/396 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla SASKİ 

İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliğinin geçici 3. maddesinde “Havza Planları ve 

Havza koruma planları yapılıncaya kadar bu yönetmelik ile öngörülen kısıtlamaların 

uygulanması esastır” yer alan düzenleme ve 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun 

olarak yapılan Güney ve Beşköprü Mahallerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri birlikte değerlendirildiğinde uyuşmazlığın ana kaynağının imar planlarından 

kaynaklandığı açıktır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Kişinin temel hakları arasında sayılan bulunan mülkiyet hakkı, AİHS ve 1982 

Anayasası’nda güvence altına alınmıştır. 1982 Anayasası’nın 35. maddesi ve AİHS’nin 

Ek 1 nolu Protokolü’nün 1. maddesinde yer alan mülkiyet hakkı, ulusal ölçekte birçok 

davaya konu olmaktadır. Özellikle AİHM’e bireysel başvuru imkanın tanınması ile 

mülkiyet hakkının ihlal edilmesinden kaynaklanan davalarda Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti tazminatlara mahkum edilmiştir.  

AİHS’nin Ek 1 nolu Protokolü’nün 1. maddesinde yer alan mülkiyet hakkı kişinin mevcut 

olan mülkiyet hakkını güvence altına almaktadır. Dolayısıyla mülkiyet hakkının sunduğu 

koruma kapsamından yararlanabilmek için öncelikle mal varlığı değerine sahip olunması 

gerekmektedir.  Diğer taraftan mülkiyet hakkı, diğer temel haklardan farklı olarak 

devredilemez, sınırlandırılamaz olarak kabul edilmemiş, devletlere uluslararası hukuka 

uygun olarak sınırlamalar getirme imkânı tanınmıştır. Buna karşın sınırlama sonucunda 

kişinin doğan zararını tazmin ilkesi benimsenmiştir. Mülkiyetin korunması hakkı mutlak 

bir hak değildir. Bu hak Ek 1 nolu Protokolü’nün 1. maddesinde açıkça öngörülmüş 

kısıtlamalara tabidir. Mal ve mülk dokunulmazlığı hakkına; kısıtlama kanun tarafından 

öngörülmüş olması, kamu yararını amaçlaması ve demokratik bir toplum için gerekli 

olması şartları ile sınırlanalar getirilebilecektir. Ancak, bu üç şartın da bir arada yerine 

getirilmiş olması gerekmektedir. Bu şartlardan birinin yerine getirilmemiş olması 

sözleşmenin ihlal edildiği anlamına gelmektedir.  

AİHM, AİHS kapsamında incelediği birçok kararında, eğer müdahalenin hukukun 

öngördüğü koşullara uygun olmadığı veya meşru bir amaç gütmediği ortaya konulursa, 

sözleşmenin ihlal edildiğine karar vermiştir.8 Gerek kamu idareleri tarafından taşınmaza 

fiili olarak kamulaştırmasız el atıldığı gerekse imar planlarının uygulanmaması sebebiyle 

oluşan hukuki el atmalarda, kısıtlama her ne kadar kamu yararını amaçlamış ve 

demokratik bir toplum için gerekli olsa da hukuki bir zemine oturmadığı için AİHM 

                                                 
8 “...bireyi mülkiyet hakkından yoksun kılan önlemin yasalarla korunan kamu yararına yönelmiş olması 

yeterli değildir. Aynı zamanda başvurulan amaç ile izlenen yöntem arasında adaletli bir dengenin kurulmuş 

olması gerekir.” (Ashingdane/İngiltere 1985) 
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tarafından yapılan müdahaleler ihlal kapsamında değerlendirilmişti. Ayrıca, mülkiyet 

hakkının ihlali ile yapılan bireysel başvurularda AİHM devletin maddi ve usule ilişkin 

pozitif yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini dikkate alarak sonuca ulaşılmıştır. 

Mülkiyet hakkı, kamu kurum ve kuruluşlarına hem negatif, hem de pozitif yükümlülükler 

yükleyen bir düzenleme şekline sahiptir. Negatif yükümlülükle kast edilen, kamu 

makamlarının mülkiyet hakkını ihlal etmemeleri için müdahalede bulunmamayı ifade 

eder. 1982 Anayasası’nın 35. maddesi de özü itibariyle mülkiyet hakkına kamu 

makamları tarafından yapılan müdahalelere karşı bireyi korumayı amaçlamaktadır. 

Pozitif yükümlülükle kast edilen ise, devletin mülkiyet hakkını korumaya yönelik eylem 

ve işlemde bulunmasını gerektirmektedir.   

Yapılan ihlallerin doğal bir sonucu olarak devlet tazminat yükümlülüğü ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Ulusal mahkemelerde verilen kararlarda el atılan taşınmazın el atma 

tarihindeki nitelikleri esas alınarak davanın açıldığı tarihteki değeri, tazminat tutarı olarak 

tespit ve takdir edilmektedir. AİHM, Türkiye’nin tazminata mahkum olduğu bir çok 

kararında, “tam tazminat” kavramından bahsedildiği görülmektedir. AİHM, tam tazminat 

miktarını belirlerken; el atma anında belirlenen “piyasa” değerine makul oranda bir 

tazminatın ödenmesi, kamulaştırılan taşınmaz sadece arsadan ibaret olmayıp, örneğin taş 

ocağı gibi gelir getiren bir ticari faaliyeti de kapsamaktaysa, taşınmazın değerini 

belirleyen faktörler dikkate alınarak tazminat miktarının belirlenmesi, taşınmaza hukuka 

aykırı şekilde el atıldığı davalarda tazminatın, muhatap devlete karşı cezalandırıcı ve 

caydırıcı bir rolünün aksine, telafi edici veya denkleştirici bir role sahip olması gibi her 

somut olayın içerisinde farklı kriterler öngörmüştür. Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 

(2019ab) tarafından da vurgulandığı üzere AİHM’nin tazminat hesaplama ölçütleri, hem 

iç hukukta tanımlanan normlar, hem de uluslararası değerleme standartları ile uyumlu 

bulunmamaktadır.  

AİHM’in tam tazminata hükmetmediği kararlarında genel ölçüt ise, kamu yararının haklı 

amaçları, örneğin ekonomik reform önlemleri veya sosyal adaleti sağlamaya matuf 

önlemlerin alınması piyasa değerinden daha az bir tazminat ödemeyi gerektirmektedir. 

Bütün belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, ulusal mahkeme kararlarında 

taşınmazın el atma tarihinde değeri üzerinden tazminata hükmedilmiş olsa da 
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yargılamaların uzun süre devam etmesi, ödenek imkansızlıkları gibi sebeplerden 

ödemelerin gecikmesi gibi durumlar sebebiyle AİHM kararları çerçevesinde tam tazminat 

kavramının Türk Hukuk Sistemi’nde karşılığının bulunmadığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

Sapanca Gölü çevresinde imar planları ve yönetmelikler çerçevesinde kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından mutlak koruma ve kısa mesafeli koruma sınırları ile birinci ve ikinci 

derecede sit alan sınırları ve sit alanı ilan edilmek suretiyle özel mülkiyete konu 

taşınmazlar üzerinde birtakım sınırlamalar getirilmektedir. Sapanca Gölü çevresinde en 

çok karşılaşılan sınırlama türü ise tapu kaydı üzerine orman şerhi işlenmek suretiyle 

malikin tasarruf ve kullanma yetkisinin kısıtlanmasıdır. Malik, bu kısıtlılık halinde 

taşınmazını dilediği gibi devredememekte, yapı yapamamakta hatta taşınmazın 

niteliğinin değişmesi sebebiyle taşınmazdan yararlanma hakkı sınırlanmaktadır.  

Orman şerhi sebebiyle getirilen sınırlama dışında getirilen diğer bir kısıtlılık türü ise 

Sakarya ilinin su ihtiyacı karşılamak maksadıyla gölün içme suyu havzası ilan 

edilmesidir. Sapanca Gölü’nün sınırından itibaren 2.000 m’lik alan mutlak koruma alanı 

olarak belirlenmiş durumdadır.  Mutlak koruma alanları ise, kısa mesafeli koruma alanı 

(0- 300 m), orta mesafeli koruma alanı (300 m ile 1.000 m) ve uzun mesafeli koruma 

alanı (1.000-2.000 m) olarak üç kısma ayrılmış bulunmaktadır. Her üç kısımda da malikin 

kullanma ve tasarruf yetkilerine birtakım kısıtlamalar getirilmiştir. Ancak, kısa mesafeli 

mutlak koruma alanı ilan edilen yerlerde, malik mülkiyet hakkının tanıdığı kullanma, 

yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerinin hiçbirini kullanamamaktadır. Kamu 

idareleri tarafından getirilen bu sınırlama ile malikin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı 

sona ermektedir.  

Mülkiyet hakkının kullanımının kısıtlanmasına ilişkin genel hükümler öngören 1982 

Anayasası’nın 35. maddesi ve AİHS’nin Ek 1 nolu Protokolü’nün 1. maddesinde, 

kısıtlamanın ancak kamu yararının gerektiği hallerde mümkün olabileceği öngörülmüştür. 

Sapanca Gölü çevresindeki taşınmazların bir kısmının üzerine “orman şerhi” konulmak 

suretiyle ve bölgenin bir bölümünün “içme suyu havzası mutlak koruma alanı” ilan 
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edilmesiyle getirilen bu sınırlamalar kamu yararı amacına hizmet ettiğine şüphe 

bulunmamaktadır.  

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının kamu yararının gerektirdiği hizmetleri 

yapabilmek için özel hukuk kişilerinin taşınmazlarına ihtiyaç duyduğu hallerde 

“kamulaştırma” işlemi devreye girmektedir. 2942 Sayılı Kanun’da kamulaştırma 

işleminin nasıl yapılacağı, hangi kurallara ve sınırlara tabi olduğu düzenlenmiştir. Buna 

karşılık, fiili ve hukuki olarak el atma kavramları hukuki bir zemine oturmuş değildir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının eylemli veya hareketsiz kalmak suretiyle mülkiyet 

hakkına müdahale ettiği ve karşılığında herhangi bir bedelin ödenmediği, bu hallerde 

AİHM’in esas bakımından yaptığı incelemede “kabul edilebilirlik” şartı gerçekleşmiş 

olmaktadır9. 

Çalışmanın konusu olan içme suyu havzası mutlak koruma alanı ilan edilen ve orman 

şerhi ile kısıtlanan taşınmazlardaki hukuki ve kamulaştırmasız el atma davalarının AİHM 

Kararları ışığında hukuki zemine oturmadığı açıktır. Ancak, AİHM bu tür davalarda 

ulusal yargı organlarına geniş bir takdir yetkisi de tanımıştır10. Ancak, ulusal yargı 

makamlarına tanınan bu takdir yetkisi de sınırsız değildir. İçme suyu havzası mutlak 

koruma alanı ilan edilen yerdeki hukuki el atma davasının 2009 yılından bu yana devam 

ediyor olması, tazminatın belirlenmesinde taşınmazın dava tarihindeki değeri esas 

alınacağı dikkate alındığında, ulusal yargı makamınca verilecek kararın mülkiyet hakkını 

ihlal edilmesinin önüne geçemeyeceği, aksine malikin taşınmazın dava sürecince 

kullanılmamasından kaynaklı olarak yeni bir ihlale sebebiyet vereceği açıktır.  

Sapanca Gölü çevresinde kamu idarelerinin kamulaştırma kurumunu daha işlevsel 

kullanmamaları neticesinde oluşan bu ihlallerde, yargılamaların uzun süre devam etmesi, 

                                                 
9 “Ülke devletlerin hukuk sistemlerinde karşılığında herhangi bir tazminat ödemeksizin kişisel mülklerinin 

alınmasının ancak istisnai durumlarda kabul edilebileceği...” (James ve Diğerleri /İngiltere 1986). 
10 “Toplumlarını ve gereksinmelerini doğrudan bilmeleri nedeniyle ulusal organlar neyin kamu yararına 

olduğunu uluslararası yargıçlara oranla çok daha iyi saptama olanağına sahiptirler. Bu nedenlerle AİHS ile 

oluşturulan koruma düzeni içerisinde mülkiyetten yoksun bırakılma uygulamasına haklılık kazandıracak 

kamu yararının varlığı ve alınacak önlemler konusunda ilk değerlendirmeyi ulusal organlar yapmaktadır ... 

sözleşmenin koruduğu diğer konularda olduğu gibi, mülkiyet konusunda da ulusal organlar belli bir takdir 

yetkisine sahiptirler” (James ve Diğerleri /İngiltere 1986). 
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yargılama sonucunda hükmedilen tazminat miktarının AİHM kararlarında yer alan “tam 

tazminat” kavramını karşılamayacağı, mülkiyetin uzun süre kullanılmamasından 

kaynaklı olarak hak mahrumiyetlerinin Türk Hukuk Sistemi’nde dikkate alınmadığı 

değerlendirildiğinde, ulusal yargı makamları tarafından verilen kararların yeni bir ihlale 

sebebiyet vereceği açıktır. Bu koşullarda iç hukukta yer alan değerleme ölçütlerinin 

özellikle kamulaştırma ve el atma davaları yönünden yeniden gözden geçirilmesi ve 

AİHM kararları ve uluslararası değerleme standartlarına uygunluğunun sağlanması 

gerekli görülmektedir. Diğer yandan mahkemelerce alınan el atma tazminatı ve 

kamulaştırma bedelinin tespiti davalarındaki bilirkişi raporlarının önemli kalite ve 

yeterlilik sorunlarının olduğu ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile değişik 2942 Sayılı 

Kanuna göre bilirkişi kurulunun oluşturulmasında üniversitelerin gayrimenkul geliştirme 

ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olanların öncelikle 

görevlendirilmeleri tercih edilmelidir. Ayrıca arazi edinimi ve kamulaştırma yapma 

yetkisi olan bütün merkezi idare kurumları ve yerel yönetim birimlerinin imar ve 

şehircilik, emlak ve istimlak, mali hizmetler ve fen işleri müdürlüğü/dairesi gibi 

birimlerinde üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve 

lisansüstü programlarından mezun olan uzmanların istihdam edilmesi zorunlu olmalı ve 

hatta bu amaçla 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümlerinde yeni düzenleme 

yapılması yoluna gidilmelidir. Arazi edinimi, kamulaştırma ve değerleme işlemlerinin 

kalitesinin yükseltilmesi için öncelikle bütün kamu ve özel kurumların insan kaynağının 

kalitesinin yükseltilmesi ve ayrıca ilgili birimlerin mali ve teknolojik yönlerden 

desteklenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.  
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