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ÖZET 

Dönem Projesi 

KAMULAŞTIRMA YOLUYLA MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASI 

VE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Lütfi DEMİR 

 Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Arazi üzerindeki mülkiyet hakkı, malikine; onu kullanma, semerelerinden yararlanma 

ve dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkı tanımaktadır. Arazi mülkiyetindeki temel 

sorun, arzın sınırlılığı veya yeniden üretilememesidir. Özel mülkiyet hakkına, sınırsız ve 

mutlak bir hak olarak bakılmakta iken, kentsel yaşamın gelişmesi ile maliklerin 

haklarının yanında aynı zamanda birlikte yaşamanın bir gereği olarak ödevlerinin de 

olduğu kabul edilmektedir. Bu anlayış Anayasa ve yasalarda da yer alarak mülkiyet 

hakkının “kamu yararı” gereği sınırlandırılabileceği sonucunu doğurmuştur. Arazi 

arzının sınırlı olması,  hızlı kentleşme ve sanayileşme sonucu özel mülkiyetin daha çok 

ve sıklıkla sınırlandırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu sınırlandırma usullerinden biri de 

kamulaştırma işlemidir. Bu çalışmada kamulaştırma yoluyla mülkiyet hakkının 

sınırlandırılması ve etkilerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu amaçla çalışmada, 

konu ile ilgili önceki araştırmalar ve yayınlar ile yargı kararları incelenmiş ve internet 

sitelerinden elde edilen verilerin analizi yapılarak genel değerlendirme yapılması yoluna 

gidilmiştir. Buna ilave olarak Turhal Belediyesi kamulaştırma uygulamalarından seçilen 

örnek olayların analizi ve değerlendirilmesi yapılarak uygulama sorunları da ortaya 

konulmuştur.   

Kamulaştırma uygulamasının temelinde olması gereken kamu yararı kavramının dikkate 

alınması, ölçütlerinin tespiti ve bu durumun mülkiyet sahipleri ve toplum üzerinde 

yarattığı etkilerin ölçülmesi, hem teoride, hem de yargı kararları ve uygulamada genel 

olarak ihmal edilmiştir. Kentsel nüfusun yaşam kalitesi ve artan kentsel hizmetlerin 

verilmesi, kentsel kesimde arazi arzının sınırlı olmasına karşın, arsa, konut ve diğer 

yapılara olan talebin sürekli artması karşısında kamulaştırma ve diğer yollarla merkezi 

ve yerel idarelerin arazi edinimi zorunlu olmaktadır. Bu uygulamanın kamu yararı 

gerekçesi ile yapılması halinde bile, mülkiyet hakkını ortadan kaldırdığı ve bunun da 

maliklerin kamuya olan güven duygusunun zedelendiği gözlenmektedir. Sırf belirtilen 

gerekçe ile kamulaştırma maliyetinin hızla yükseldiği, kamulaştırılan taşınmaz 

bedelinin tespitinde sosyal ve manevi unsurların yasal olarak dikkate alınmasının 

mümkün olmamasına karşın, özellikle bilirkişi kurullarının yaptıkları değerleme 

çalışmalarında maliklerin taşınmazlarından mahrum kalmaları, gelecekte taşınmaz 

piyasasında meydana gelebilecek değer veya rant artışı ile gelir kaynakları veya 

istihdam olanaklarının yitirilmesinin de dikkate alındığı gözlenmektedir. Emsal 
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değerinin dava konusu taşınmazlara göre düzeltilmesinde sayılan sübjektif unsuların 

dikkate alınmasının kamulaştırma maliyetini artırdığı, kamulaştırmanın ilgili kuruma 

olan maliyeti ve toplumsal maliyetinin hızla yükselme eğiliminde olduğu 

gözlenmektedir. Bu çerçevede kamulaştırmanın mülkiyet hakkını sınırlayan bir 

uygulama olduğu, kamulaştırma ile malikin mülkiyetine el koymanın yanında onun 

taşınmazı ve doğup büyüdüğü çevre ile olan bağının da koparıldığı ve sonuç olarak 

arazi edinimi ve kamulaştırma uygulamalarının ekonomik etkileri yanında psikolojik ve 

toplumsal etkilerinin olduğu, ancak uygulamada bu tür etkilerin tamamen ihmal edildiği 

ve birçok kamu kurumunda izleme ve değerlendirme çalışmasının bile yapılmadığı 

saptanmıştır. Özellikle yerel yönetimlerde yatırım projeleri için arazi edinimi, 

kamulaştırma ve değerleme hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım 

etkinliğinin artırılması ve uzun dönemde başarılı proje geliştirme ve uygulama 

sonuçlarının elde edilmesi için başta emlak ve istimlak, imar ve şehircilik, etüd ve proje, 

fen işleri ve kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin yönetimi alanlarında gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesinin zorunlu olduğu 

vurgulanmalıdır.  

Ocak 2018,  73  Sayfa 

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet hakkı, kamu yararı, kamulaştırma, taşınmaz değerleme 

ve kamulaştırma uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi. 
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EVALUATION OF THE LIMITATIONS AND EFFECTS OF PROPERTY RIGHT 

THROUGH EXPROPRIATION 

Lutfi DEMİR 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

The property on the land grants the owner the right to use of its owners, to benefit from 

its pursuits, to enjoy it as it pleases. The most basic problem of land ownership is the 

limitation of supply or inability to reproduce. While the right to private property is 

regarded as an unlimited and absolute right, it is accepted that the development of urban 

life and the rights of the owners and at the same time, it is also accepted that there are 

duties as a requirement of living together. This understanding has led to the conclusion 

that the right of property can be restricted in terms of “public interest” by taking part in 

the constitution and laws. The limited supply of land necessitated more rapid and 

frequent restriction of private property due to the result of rapid urbanization and 

industrialization. One of these restriction procedures is expropriation. In this study, the 

limitation of the right of ownership and its effects were evaluated through expropriation. 

In this study, previous researches and publications related to the subject and judicial 

decisions were examined and the data obtained from the webportals were analyzed and 

general evaluation has been made. In addition, analysis and evaluation of the case 

studies selected from the expropriation implementations of Turhal Municipality have 

been made and implementation problems have been revealed. This study aimed to 

determine what the effects of expropriation method are, which is one of the methods of 

limitation of property right, are whether the values such as public benefit and 

community benefit are taken into consideration in the application of the expropriation 

method and effects of ownership and society. 

Considering the concept of public interest based on the basis of expropriation practice, 

determining the criteria and measuring the effects of this situation on property owners 

and society, it has been neglected in general both in theory and in judicial decisions and 

practice. Although the quality of life of the urban population and the provision of 

increased urban services are limited in urban area, the acquisition of land by the central 

and local administrations through expropriation and other means is compulsory as the 

demand for land, housing and other structures is constantly increasing. It is observed 

that even if this practice is carried out with public interest, it abolished the right to 

ownership and that the trust of the owners of the public has been damaged. Although it 

is not possible to take social and moral elements into consideration legally in 

determining the expropriation cost, it is observed that the expropriation cost has 
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increased rapidly due to the stated reason, value or rent increase that may occur in the 

real estate market and the loss of income sources or employment opportunities are also 

taken into consideration. It is observed that the cost of expropriation to the relevant 

institution and social costs tend to rise rapidly by taking into consideration of the 

subjective elements that are regarded as the improvement of the comparative value 

according to the real estate property increases the expropriation cost. In this context, it 

has been determined that expropriation is an application that limits the ownership right, 

as well as confiscation of the property as well as its connection with the environment in 

which it was grown and raised and consequently the economic effects of land 

acquisition and expropriation have psychological and social effects, but in practice such 

effects have been completely neglected and many public institutions have not even done 

its monitoring and evaluation work. Therefore particularly, it should be emphasized that 

real estate development and management experts should be employed in the fields of 

land acquisition, expropriation and valuation services for investment projects in local 

administrations should increase resource utilization efficiency and the results of 

successful project development and implementation in the long run, it should also 

emphasize that real estate development and management experts should be employed in 

the fields of real estate and expropriation, development and urbanism, study and project, 

science and urban transformation and development projects. 

January 2018, Page 73 

Key words: Property right, public interest, expropriation, real estate valuation and 

evaluation of the results of the expropriation application. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Önemi 

Bir şeye sahip olma ve hükmetme insanın doğasında olan birşeydir. Bu sahip olma ve 

hükmetme arzusu özel mülkiyetin de var olma sebebidir. İnsanoğlu sahip olduğu şeyleri 

kendi ihtiyacını görmeden ve tatmin olmadan kolay kolay başkalarıyla paylaşmaz. Ne 

zaman ki ihtiyacı görülmüş ve tatmin olma duygusunu yaşamıştır işte o zaman bir 

başkalarıyla paylaşma noktasına gelebilmektedir. Bu yüzden güçlükle taşınmaza malik 

olan kimse ona müdahale edilmesine, elinden alınmasına veya kullanımının 

kısıtlanmasına genellikle sıcak bakmamaktadır. Günümüzde bir taşınmaz kolay elde 

edilebilen varlık değildir. Güçlükle elde edilen taşınmazın kendi özgür iradesi dışında 

elinden alınması veya sınırlandırılması maliki üzerinde olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır. Denilebilir ki taşınmazın kamulaştırılması veya kullanım hakkının 

sınırlandırılması kamu gücüyle (zorla) olsa dahi karşılığı maddi olarak tazmin 

edilmektedir. Ancak mevzuat ve uygulamada maddi kayıpların tazmini mümkün 

olamamakta, ödenen kamulaştırma bedeli taşınmazın gerçek karşılığı (değeri) olsa bile 

malikin manevi kayıplarının tazmini genellikle mümkün olamamaktadır. Çünkü 

taşınmaza sahip olan kimse onun bir gün elinden alınacağını veya sınırlandırılacağını 

genellikle bilmemektedir. Bu beklenmedik müdahale onun dünyasında çoğu zaman 

onarılması güç yaralar açmaktadır. Durum böyle olmakla birlikte, toplu yaşamın gereği 

olarak bazen özel mülkiyette olan taşınmazların kamulaştırılması veya kullanım 

hakkının sınırlandırılması da bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Burada asıl olan 

taşınmaza müdahalenin haklı bir sebebe dayanması yani kamu yararının bulunmasının 

gerekliliğidir. 

Dünya üzerinde toplu halde yaşamın başladığı tarihten günümüze bireysel yarar ile 

kamu yararı birbiriyle çekişen iki kavram olmuştur. Gerek ülkemizde, gerekse mülk 

edinme hakkının mevcut olduğu diğer ülkelerde, bir yandan kişi ile mülkü arasında 

bulunan bağ olan mülkiyet hakkı anayasal düzeyde korunurken, diğer yandan da toplum 

hayatının getirdiği ihtiyaçlar, bu hakka zarar vermeden karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu 
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noktada kişi yararı ile kamu yararı çatışmakta ve kamu yararının üstün tutulması 

neticesinde özel mülkiyet açısından tavizlerin verilmesini gerekli kılmaktadır. 

TC Anayasa’sının
1
 35’inci maddesinde  “Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir…” 

demek suretiyle mülkiyet hakkını anayasal bir güvence altına almıştır. Aynı şekilde 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 No’lu Ek Protokolü’nün
2
 1’inci maddesi de  “Her 

gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı 

vardır” denilerek bu hakka ülkeler üstü bir koruma sağlamıştır. Buna karşın 

Anayasa’nın 35’inci maddesi aynı zamanda mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla ve 

kanunla sınırlandırılabileceğini de belirtmektedir. Tıpkı bunun gibi 1 No’lu Ek 

Protokol’ün 1’inci maddesinde kamu yararı sebebiyle, yasada öngörülen koşullara ve 

uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak bu haktan yoksun bırakılabileceğini 

bildirmektedir. Buradan da anlaşılabileceği üzere, kamu yarının şart koşulduğu hallerde 

mülkiyet hakkının çeşitli sınırlandırmalara tabi tutulması mümkün ve gerekli 

görülmektedir. Bu noktada önemli olan bu sınırlamalar gerçekleştirilirken, mülkiyet 

hakkının özüne zarar vermemektir. Bu bağlamda kişi ile malı arasındaki bağı 

koparırken, bu hakkın özüne zarar verememek, ancak mülkiyeti paraya çevirmek 

suretiyle gerçekleştirilecek bir şekil değişikliğiyle mümkündür. Taşınmazlar için bu 

kamulaştırmayla sağlanmaktadır. 

Günümüzde kamulaştırma dayanağını TC Anayasası’nın 46’ıncı maddesinden alan bir 

uygulamadır. Buna göre devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği 

hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödeyerek özel mülkiyette olan taşınmazların tamamı 

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

bunlar üzerinde idarî irtifak kurmaya yetkili kılınmıştır. Açıklanan çerçevede 

kamulaştırmanın konusu sadece özel mülkiyette bulunan taşınmazlar olup, bu işlemin 

kanundan gösterilen esaslara göre yapılması ve ödenecek taşınmaz bedelinin de söz 

konusu taşınmazın gerçek karşılığı olması gerekmektedir. Benzer biçimde Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi (AİHS) Ek 1 No’lu Protokolün 1’inci maddesinde kamu yararı 

gerekçesi ile özel mülkiyete müdahale edilmesinin mümkün olduğu hüküm altına 

                                                           
1
 TC Resmi Gazete, 20.10.1982, Sayı: 17844. 

2
 TC Resmi Gazete, 19.03.1954, Sayı: 8662. 
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alınmıştır. TC Anayasası ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme de dikkate 

alınarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile kamulaştırmanın usul ve esasları 

açıklanmış ve kamulaştırılan taşınmazın cinsine göre takdir edilen bedelinin de gerçek 

karşılık olup olmadığının inceleme ve değerlendirme konusu yapılmasına gereksinim 

bulunmaktadır.   

1.2 Çalışmanın Amacı 

Merkezi ve yerel idare tarafından sunulan kamu hizmetleri için arazi edinimi farklı 

yöntemlerle yapılabilmektedir. Özellikle bağış, trampa, iki idare arasında taşınmaz 

devri, tahsis, kamulaştırma ve kiralama gibi yollarla taşınmaz edinimi mümkün 

olmaktadır. Türkiye’de genellikle kamulaştırma uygulamaları tercih edilmekte olup, bu 

yolla özel mülkiyette olan taşınmazlara kamu kudreti kullanılarak el konulmakta ve 

kanunda gösterilen yöntemlere göre takdir edilen taşınmaz bedeli ödenmektedir. Ancak, 

bu el koyma hiçbir zaman keyfi bir el koyma şeklinde olamaz. Kamu kudreti tarafından 

el konulabilmesi için kamu yararı gerekçesinin varlığı zorunlu olmaktadır. 

Kamulaştırma işlemlerinde kamu yararının bulunması, aynı zamanda kişi yararının da 

korunduğu anlamına gelmemekte ve kamu yararı kavramı özel mülkiyete müdahale 

aracı olarak görülmektedir. Çoğu zaman kişi yararı hilafına işlem tesis edilmekte ve 

kamulaştırılan taşınmazın bedelinin ödenmesi de, kişi yararının korunduğu anlamana 

gelmemektedir. Çünkü kamulaştırma işlemiyle kişinin mülkiyet hakkına 

dokunulmaktadır. Bu yüzden kamu yararı ile kişi yararı (özel yarar) hep bir çelişki 

içinde bulunmaktadır.  

Mülkiyet hakkı kutsal bir haktır ve bütün anayasalarda güvence altına alınmıştır. 

Anayasal güvenceye sahip mülkiyet hakkının korunması esastır. Mülkiyet hakkına 

dokunulması veya sınırlandırılması ise istisnai bir durumdur. Bu ise ancak kamu 

yararının söz konusu olduğu durumlarda gerçekleştirilebilir. Diğer bir ifade ile kamu 

yararının mevcut olmadığı durumlarda, mülkiyet hakkına dokunulamayacaktır. 

Mülkiyet hakkının sınırlandırılması durumunda dahi hakkın özüne dokunulmaması 

esastır. Mülkiyet hakkına dokunulması yaygın olarak kamulaştırma uygulaması ile 

yapılmaktadır. Kamulaştırma, kamu yararı gerekçesi ile yapılabilmekte, ancak 
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uygulamada kamu yararının varlığı ve ölçütleri sürekli sorgulama konusu olmaktadır. 

Mülkiyet hakkından yoksun bırakılan mülk sahibi yani malik bu hakkını kaybetmesinin 

karşılığı olarak bir tazminat hakkı elde etmektedir. Ancak haklarının sınırlandırılmasına 

rağmen çoğu zaman mülkiyet sahipleri bunun karşılığını ya tam alamamakta ya çok geç 

alabilmektedir. Özel mülk sahipleri tazminat almak suretiyle maddi olarak tatmin 

edilmiş olsalar bile mülkiyetinden çıkan taşınmazı kaybetmekle manevi olarak 

tatminsizlikler doğmaktadır. Bu durum kamuya olan güveni de sarsmakta ve maliklerin 

birçok sosyo-psikolojik sorun yaşamasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın temel 

amacı, günümüze kadar sınırlı sayıda çalışmaya konu olan kamulaştırma yoluyla 

mülkiyet hakkının sınırlandırılmasının malikler üzerinde neden olduğu etkileri ve 

bunların proje uygulama çalışmalarına olumsuz yansımalarının incelenmesidir. 

Bu çalışmada mülkiyet hakkının konusu ve kapsamı açıklanmaya çalışılmış, sosyal 

devlet anlayışında mülkiyet hakkına bakış açısı, mülkiyet hakkının anayasa ve 

kanunlarda yer alma şekilleri incelenmiş daha sonra uluslararası sözleşmelerin Avrupa 

Birliği (AB) anayasasının mülkiyet hakkına verdiği önem ve değer incelenmiştir. Kamu 

yararı kavramı irdelenmiş, dar ve geniş kapsamı üzerinde durulmuş ve üstün kamu 

yararı kavramının ne olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Kamulaştırmada bedel tespit 

usulleri ve ödenmesi incelenmiş ve Turhal Belediyesi uygulamalarından örnekler 

verilerek mülkiyet hakkının sınırlandırılmasının etkileri ve neden olduğu sorunlar ortaya 

konulmuştur.  

1.3 Çalışmanın Materyali, Yöntemleri ve Kapsamı 

Bu çalışmada kamulaştırma yoluyla mülkiyet hakkının sınırlandırılması ve etkilerinin 

hem genel olarak, hem de Turhal Belediyesi örneği çerçevesinde değerlendirilmesi 

yapılarak kamulaştırma uygulamalarının sorunları ve etkileri irdelenmiştir. Sorun 

tanımlama ve kamulaştırma uygulamalarının etkilerinin değerlendirilmesi için konu ile 

ilgili önceki araştırmalar ve yayınlar ile yargı kararları incelenmiş ve internet 

sitelerinden elde edilen verilerin analizi yapılarak genel değerlendirme yapılması yoluna 

gidilmiştir. Ayrıca Turhal Belediyesi kamulaştırma uygulamalarından seçilen örnek 

olayların analizi yapılarak uygulama sorunları tespit edilmiş ve başlıca çözüm yolları 
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saptanmıştır. Çalışmada yöntem olarak literatür analizi ve örnek olay incelemelerinin 

sonuçlarından genelleme yapılması tercih edilmiştir.   

Literatürde kamulaştırma uygulamalarının değerlendirilmesi ve özellikle değerleme 

uygulamaları ve sonuçlarına ilişkin çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir (Tanrıvermiş 

vd. 2002, Tanrıvermiş ve Doğru 2004, Tanrıvermiş vd. 2008ab, Tanrıvermiş ve 

Aliefendioğlu 2017, Tanrıvermiş vd. 2017). Bununla birlikte önceki çalışmalarda 

kamulaştırma uygulamalarının etkilerinin değerlendirilmesi sınırlı düzeyde ele alınmış 

ve bu konu genellikle ihmal edilmiş (Tanrıvermiş ve Doğru 2004) ve kamulaştırma 

çalışmalarının etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin olarak da kamu 

kurumlarında bir yapılanma gerçekleştirilememiştir.  Bu çalışmada öncekilerden farklı 

olarak literatür ve örnek olay analizlerine dayalı olarak kamulaştırma uygulamalarının 

etkileri ele alınmış ve özellikle olumsuz etkilerin giderilememesinin neden olduğu 

uygulama sorunları irdelenmiştir.   

Araştırma sonuçları beş bölüm olarak sunulmuştur. Çalışmanın amacı, önemi ve 

kapsamı birinci bölümde ve mülkiyet hakkının konusu, niteliği ve kapsamı ile sosyal 

devletin mülkiyete bakışı, tarihsel gelişim sürecinde Türk ve AB anayasalarında 

mülkiyet konusuna yaklaşım, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri ve AB Temel Haklar 

Şartında mülkiyet konusunun kapsamı ve önem ikinci bölümde irdelenmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde; kamu yararının anlamı üzerinde durulmuş, dar ve geniş 

anlamda kamu yararı ile üstün kamu yararının neler olduğu, yargısal kararlarla 

oluşturulan içtihatlar anlatılmış, kamulaştırma yoluyla mülkiyet hakkının 

sınırlandırılmasının etkileri ve uygulama sorunları Turhal Belediyesi kamulaştırma 

uygulamalarından seçilen örneklerle irdelenmiştir. Buna ilave olarak kamulaştırmada 

bedel tespit usulleri anlatılmış ve sınırlandırmada bulunması gereken şartlar sayılmıştır. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde mülkiyet hakkının sınırlandırılmasının malikler 

üzerinde yarattığı etkilerin neler olduğu anlatılmış ve beşinci bölümde ise, kamulaştırma 

uygulamasının sağlıklı yapılabilmesi ve malikler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak 

için yapılması gerekenler anlatılmıştır.    
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2. MÜLKİYET HAKKININ KONUSU VE NİTELİĞİ 

2.1 Mülkiyet Hakkının Konusu 

Mülkiyet denilince akla ilk gelen şey arazi olmaktadır. Çünkü insanoğlu varoluşundan 

beri araziye bağlı olarak yaşamıştır. İnsan; arazi ile var olmuş ve arazi ile yaşamıştır. 

İnsanı araziden koparmak hiç te kolay olmayan bir durumdur. Bundan dolayı insanoğlu 

arazisine bağlı ve onunla özdeşleşmiş bir varlık olarak kabul edilmektedir. Kartal’a 

(1977) göre mülkiyet, temelde, insan ile doğa ve insan ile insan arasındaki ilişkileri ve 

bu ilişkilerin niteliğini kapsayan geniş bir kavramdır. Arazi ve dolayısıyla mülkiyet 

hakkını elinde tutanlar topluma da egemen olmuşlardır. Arazi mülkiyeti egemenliğin 

sembolü olmuştur. 

Günümüzde mülkiyet denilince yalnız ve sadece arazi mülkiyeti değil, araziye bağlı ve 

bağlı olmayan diğer tüm mülkiyet hakları anlaşılmaktadır. Bunlar; taşınır ve taşınmaz 

mülkiyeti olarak sıralanabilir. Mülkiyet hakkı, insanın ve toplumun gelişmesi ve 

kalkınması için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Bir şeye sahip olma ve ona hükmetme 

insan doğasının bir gereğidir. İlk çağlarda toprağın bol olmasından dolayı mülkiyet 

ortaklaşa kullanılmıştır. Arazi aynı zamanda bir üretim aracıdır. Üretimin çeşitlenmesi 

ve biçiminin değişmesi sonucunda özel mülkiyet hakkının tanınması zorunlu hale 

gelmiştir. 

İlkel toplumda toprağa sahip olanlar mülkiyet hakkına da sahip ve mutlak egemendir. 

Sonraki aşama ise feodal toplum aşamasıdır. Feodal toplumda feodal beyler, yalnız 

toprağın değil diğer üretim araçlarının da sahibidir ve egemenlik hakkı daha esnektir. 

Sosyalist toplumda ise özel mülkiyet söz konusu değildir. Arazi ve diğer üretim araçları 

ortaklaşa kullanılır yani kolektif mülkiyet vardır. Kapitalist toplumda ise özel mülkiyet 

hâkimiyeti vardır. Sınırsız ve mutlak mülkiyet hakkı ve sözleşme özgürlüğü vardır. 

Mülkiyetin ortak bir tanımı yoktur. Genel olarak mülkiyet, bir şeyin sahipliğini ifade 

etmekle beraber ona hükmedebilme gücünü de kapsar. Tekinalp’e (2012) göre Arapça 
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kökenli olan mülkiyet “hüküm ile bir şeyin zapt ve tasarrufu, onun üzerinde tek başına 

tasarruf yetkisi ve iktidarı” anlamına gelmektedir. “m-l-k” kökünden veya “milk” 

mastarından gelen bu kelime gibi, mülk, melik, malik, meleke, temlik kelimeleri; güç, 

kuvvet, iktidar anlamlarını taşımaktadır. Şimşek’e göre (2010) ise diğer bütün hakların 

kendisinden türediğinin kabul edilmesi nedeniyle hakların anası olarak nitelendirilen 

mülkiyet hakkı, temel hak ve özgürlükler arasında özel bir öneme sahiptir. Örücü’nün 

(1976) tarifine göre mülkiyete sahip olan malik, aynı zamanda onu tasarruf etme,  

semerelerinden yararlanma, dilediği gibi kullanma ve devir etme hakkına da sahiptir. 

Çünkü malik, sahip olduğu eşya üzerinde tam hâkimiyete sahiptir. Görüldüğü gibi 

literatürde mülkiyet hakkı,  bir şeye sahip olma, ona hükmedebilme ve o şeyi tasarruf 

edebilme ve semerelerinden yararlanma hakkını da kapsamaktadır. Mülkiyet hakkı, 

diğer bütün haklarında anası kabul edilmektedir. 

Mülkiyet hakkının konusu, yalnız hukuk biliminin değil aynı zamanda ekonomi, 

sosyoloji, siyaset ve felsefe gibi bilim dallarıyla da yakından ilgilidir. Çünkü mülkiyet 

hakkı çok geniş bir kavramdır. Mülkiyetin fonksiyonları, bölünmesi, devletin ve üçüncü 

kişilerin müdahalelerine karşı korunması gerekmektedir.  

Mülkiyet hakkı, 20. yüzyılın başlarına kadar mutlak ve sınırsız bir hak olarak kabul 

edilmekte iken 20. yüzyılda bu özelliğini yitirmeye başlamıştır. Mülkiyet hakkı, daha 

çok kutsal ve dokunulmaz bir hak olarak kabul görmekte iken, günümüzde artık 

malikine de toplum yararına bazı ödevler yükleyen sosyal bir hak olarak kabul 

görmektedir. Şimşek’e göre (2010) bu durumun sebeplerinde (imar planları, vergiler, 

para cezaları, kira kontrolleri gibi) artış olmuş ve topluma karşı da bir ödev olduğu 

anlayışı yaygınlaşmıştır.  

Hukuk ilmi, mülkiyet hakkına net bir tarif bulamamıştır. Eren’e göre (1973) bunun 

sebebi, kavramın soyut bir fikir olmayışıdır. İlk toplum hayatından bugüne kadar örf ve 

adet ve kavramları sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişme ve gelişmeden 

mülkiyet de nasibini almıştır. Böylece mülkiyet ferdi bir hak olması yanında, sosyal bir 

müessese haline de gelmiştir. Bu sebeple, malikin eşya üzerindeki yetki ve ödevleri 

çeşitli hukuk sistemlerine göre farklı olduğu gibi, aynı milletin, hatta aynı devletin 
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hukuk sistemi için de dahi, zamanla değişmeler göstermiştir (Eren 1973). Mesela 

Osmanlı hukukunun mülkiyet anlayışı ile bugünkü hukukumuzun mülkiyet anlayışı, 

birbirinden çok farklıdır. 

2.2 Mülkiyet Hakkının Niteliği  

Mülkiyet hakkının niteliği konusunda doktrinde ve yargı kararlarında bir türlü fikir 

birliğine varılamamıştır. Bunun sebebi kavramın soyut bir fikir olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Güriz’e (1969) göre mülkiyet hakkı üzerindeki tartışmalar, daha 

ziyade, bu hakkın bahsettiği yetkiler ve devlet kudreti karşısındaki statüsüne ilişkindir. 

19. Yüzyılın liberal anlayışı mülkiyeti, mutlak ve devletin de ihlal edemeyeceği bir hak 

olarak telakki edilmiştir. Gerçekten de devlet 19. yüzyıla kadar özel mülkiyette bulunan 

arazilere ihtiyaç duymamıştır. Çünkü arazi varlığı, mevcut nüfusa yetecek düzeydedir. 

Devletin özel mülkiyete müdahalesi çok nadir rastlanan bir durumdur. Nüfusun büyük 

yoğunluğu kırsalda yaşamakta ve kentler henüz gelişmesini tamamlamadığından büyük 

yollara, parklara ve meydanlara ihtiyaç duymamaktadır. 20. yüzyıla gelindiğinde ise 

artan kentleşme dolayısıyla devletin özel mülkiyete müdahalesi adeta kaçınılmaz 

olmuştur.  

TC Anayasası’nın 35’inci maddesinde mülkiyet hakkının konusuna ilişkin bir 

düzenleme mevcut değildir. Aynı şeyi kısa adı İHASEP olan İnsan Hakları Avrupa 

Sözleşmesi’nin 1’inci maddesi ve Türk Medeni Kanunu
3
 (TMK)’nun 683’üncü maddesi 

hükümleri içinde söylemek mümkündür. Bunun başlıca sebebi metinleri hazırlayanların, 

milletlerarası ve iç hukuktaki düzenlemelerde tanım yanlışına düşmek istemeyişleridir. 

Böylece, mülkiyet kavramına zaman içerisinde, gelişimi tanınmış olur. Gerçekten de bu 

sayede Anayasa’nın mülkiyet hakkı ve teminatı ile ilgili hükümleri daha esnek 

yorumlanabilir. Ayrıca, böyle bir imkan sayesinde, olabilen şeyler, söz konusu hakkın 

kapsamına alınabilir. TC Anayasası, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet 

hakkını teminat altına aldığı gibi, gayri maddi mallar üzerindeki diğer mutlak hakları da 

teminat altına almıştır. Bu anlamda mesela “alacak hakları” da Anayasa teminatı altında 

bulunmaktadır (Eren 1973). 

                                                           
3
 TC Resmi Gazete, 08.12.2001, Sayı: 24607. 
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Anayasa ve yasalarda bahsedilen mülkiyet kavramından özel malvarlığı (mamalek) 

haklarının tümü anlaşılır. Bu nedenle mülkiyet hakkının muhtevasına hem taşınır ve 

taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkı, hem de maddi ve gayri maddi mallar üzerindeki 

diğer mutlak haklar girmektedir. Mesela patent hakları, fikri haklar, marka üzerindeki 

haklar, sınırlı ayni haklar, alacak hakları söz konusu korumadan yararlanırlar. 

Anayasa’nın 35’inci maddesinde yer alan mülkiyet hakkı ile en geniş anlamda üretim ve 

tüketim araçları ve malları koruma altına alınmış ferdi (özel) haklar teminat altına 

alınmıştır. 

2.3 Mülkiyet Hakkının Kapsamı  

Daha öncede değinildiği gibi mülkiyet hakkı, hukukun en tartışmalı olduğu 

kavramlardan biridir. Tartışmanın ağırlığı, mülkiyet hakkının yapısına ve muhtevasına, 

malike tanınan yetkiler yanında mükellefiyetlerin (yükümlülüklerin) de bir unsur olarak 

dahil edilip edilmeyeceği noktasında toplanmaktadır. Bu konuda dört temel görüş 

vardır. 

Anayasa, en üstün hukuk normu olarak, bütün alt derece hukuk normlarını etkiler. Bu 

sebeple, Anayasa’da koruma altına alınan mülkiyet kavramı, Medeni Kanun’daki 

mülkiyet kavramından geniş olduğundan, onu da etkiler ve hakkın kapsamının geniş 

yorumlanmasını gerektirir. O halde, Anayasa’nın 35’inci maddesinde yer alan mülkiyet 

hakkının kapsamına, ticari hayatta alışverişe konu edilirken her türlü iktisadi kıymetin 

dahil edilmesi gerekir (Başpınar 2009).  Zira yasalar,  Anayasa’nın sözüne ve ruhuna 

aykırı olamaz.
  

Anayasa’nın temel haklardan saydığı mülkiyet hakkının teminatı, hem devletin kendi 

organları ile özel mülkiyete haksız müdahalede bulunmamak ödevini, hem de diğer 

siyasi güçlerin ihlallerini önlemek için müdahale etmek ödevini içinde bulundurur 

(gerekli kılar) (Eren 1973). Devlet mülkiyet hakkına sadece kamu yararı amacıyla 

müdahale edebilecektir. Bu müdahale dahi hakkın özüne dokunamayacak, onu tamamen 

yok edemeyecek, bunu temin etmek amacıyla karşılığını tazminat olarak ödemekle 
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mükelleftir. Diğer yandan özel mülkiyete devletin dışındaki müdahaleleri de yine devlet 

bertaraf etmek durumundadır. 

Anayasa’nın 35’inci maddesinin teminatı kapsamına, en geniş anlamda üretim ve 

tüketim araçları ve malları üzerindeki özel haklar girmektedir. Bu sebeple, özel 

mülkiyet üzerindeki iktisadi tasarruf yetkisini sadece kâr paylaşmaya, intifaya veya 

irada hasreden sistem, Anayasa’nın 35’inci maddesindeki anlayış ile bağdaşmaz 

(Başpınar 2009). Çünkü mülkiyet hakkı, sahibine onu dilediği gibi kullanma ve tasarruf 

etme dilerse onu yok etme hakkını da içermektedir. 

Mülkiyet haklarının mahiyet, mecburi olarak tasarruf ve kârı verme yetkisini de 

gerektirdiğinden, mülkiyeti sadece irada veya intifaya dönüştüren bir düzen hakkın 

özüne dokunulmayacağı ilkesini zedeler (Gürsoy vd. 1978). Gerçekten de malik olan 

sahip olduğu şeyi, sadece kullanma ve tasarruf etme hakkına değil, aynı zamanda o 

şeyin semerelerinden de yararlanma hakkına sahiptir. Örneğin bir elma bahçesine sahip 

olan kişi sadece bahçenin değil, aynı zamanda meyve ağaçlarının dalındaki elmaların da 

malikidir. 

Türk Medeni Kanunu’nun 683’üncü maddesi, mülkiyetin muhtevasından söz eder. 

Madde metninde bu hakların muhtevasının hukuk düzeni tarafından tayin edileceği 

açıkça vurgulanmıştır. Gerçekten de, TMK’nun 683’üncü maddesine göre “Bir şeye 

malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi 

kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir…” Ancak bu madde de 

yer alan sınırsız mülkiyet kavramı, TC Anayasa’sının 35/2 ve 3’inci madde hükümleri 

dikkate alınarak, kamu yararı ve toplum yararı ile sınırlı ve bağımlı yorumlanabilir. 

Zaten hukuki bir müessese tanımlanır, konusu ve muhtevası belirlenirken, hukuk 

düzeninin bütünü göz önünde tutulmalıdır. Bu sebeple, tam bir aynı hali olan mülkiyet 

hakkının malike verdiği yetkiler, modern mülkiyet anlayışını benimseyen TC 

Anayasa’sının 35/2’inci maddesi kapsamında değerlendirildiğinde sosyal ve ekonomik 

şartların, eşyanın çeşidinin ve özellikle toplum yararının gerektirdiği hallerde 

sınırlanabilir (Eren 1973). Ancak bu sınırlandırma hiçbir zaman hakkın özüne 

dokunmamalıdır. Zira toplum yararıyla dahi olsa mülkiyet hakkının özüne dokunan bir 
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sınırlandırma hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz. O halde mülkiyet hakkının özünde 

ödev yok demektir. Ödev denilen şeyler, kanunla sonradan getirilen sınırlamalardır. 

Anayasa Mahkemesi’nin bir kararına göre, mülkiyet hakkını tanımayan bir devlet 

sisteminin, kamu yararı düşüncesine dayansa bile, TC Anayasası’nın 21’inci 

maddesinde yer alan demokratik bir hukuk devleti sistemi olduğu savunulamaz. Çünkü 

mülkiyet hakkından, yoksun yaşamaya, insanın tabii yapısı elverişli değildir. 

2.4 Sosyal Devlet Anlayışında Mülkiyet 

Liberal-ferdiyetçi hukuk sistemine taraftar olan yazarlar, mülkiyet kavramının soyut ve 

genel (evrensel) bir kavram olduğunu kabul ederler. Bu yazarlara göre mülkiyet 

kavramının muhtevasında sadece yetkiler bulunur. Ödevler, bu hakların muhtevasına 

dahil olmazlar. Çünkü bu anlayışa göre malikin eşya üzerindeki yetkisi sınırsızdır. Yine 

bu görüşü savunanların bir kısmına göre mülkiyet hakkı kişiye bağlı dokunulmaz, 

vazgeçilmez, zaman aşımına uğramaz kutsal bir haktır. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları 

Bildirisi’nin 2’inci ve 17’inci maddelerinde bu anlayış hakimdir (Gürsoy vd. 1978). Bu 

anlayış, tamamen ferdiyetçi düşünmekte toplum yararını gözardı etmekte,  mülkiyet 

hakkını kutsal ve dokunulamaz bir hak olarak kabul etmektedir. 

Modern (sosyal) mülkiyet anlayışına taraftar olanlar bu hakkın kapsamında yetkileri 

yanında ödevlerin de mevcut olduğunu ileri sürmektedirler. Başka bir ifade ile modern 

mülkiyet anlayışında, mülkiyet hakkı, malike eşya üzerinden geniş anlamda bir 

hakimiyet hakkı sağlamaktadır. Ancak burada mülkiyet hakkı, değişmektedir. Malik, 

yetkiler yanında ödevlerde üstlenmektedir. 

Marksist mülkiyet sistemini savunanlarca kişi eşya ilişkisinde eşyanın mülkiyeti fertten 

alınarak devlete verilmiştir. Bu anlayışa göre, mülkiyet insanın insan tarafından 

sömürülmesine yol açtığından, özel (ferdi) mülkiyete çok dar bir alan tanımak gerekir. 

Bu alan ise kural olarak tüketim malları ve ürünlerinden ibarettir. Ayrıca bu görüşe 

göre, dar anlamdaki mülkiyet kavramı kural olarak sadece ödevlerden ibarettir. Bu 
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sebeple, mülkiyetin muhtevasındaki yetkiler çok sınırlı ve istisnadır (Gürsoy vd. 1978) 

Bu anlayışın günümüzde uygulanabilirliği kalmamış, ya da yok denecek kadar 

azalmıştır. Çünkü bir şeye sahip olma, ona hakim olma ve hükmetme duygusu insanın 

doğasında vardır.  

Halbuki konuya hem fert, hem de toplum menfaati açısından bakmak gerekir. Böyle bir 

yaklaşım, meselenin çözümünde çok daha gerçekçi ve ilmi bir nitelik taşır. Gerçekten 

de, ferdi menfaatin toplum menfaatinin de fert için elde edildiği bir hukuk düzeni, adil 

ve gerçekçi olamaz konuya bu açıdan bakıldığı takdirde, mülkiyetin, fert menfaati ile 

toplum menfaati unsurlarından meydana gelen bir bütün olduğu neticesine varılır 

(Gürsoy vd. 1978). Nitekim toplumda fertlerden meydana gelmekte, fertlerin 

menfaatinin toplamı, toplum menfaatini oluşturmaktadır.
 

Aslında mülkiyet hakkına konu olan şey üzerinde fert olarak malikin hak ve 

menfaatinin bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir. Aynı şekilde mülkiyet konusu 

üzerinde, malikin, bir fert olarak içinde yaşadığı toplumunda bir menfaati vardır. Her iki 

menfaat, mülkiyet hakkının ferdi ve sosyal yön ve niteliklerini meydana getirmektedir. 

Çünkü fertlerden müteşekkil olmayan bir toplum, toplum dışında yaşayan bir fert 

düşünmek mümkün değildir (Uçar 1990). Öyleyse mülkiyet, sadece bir hak değil, aynı 

zamanda insana içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk veren ve malike ödevler de 

yükleyen bir haktır. 

2.5 Türk Anayasalarında Mülkiyet Hakkı 

Hukuk tarihinde mülkiyet hakkı ilk metinlerde dolaylı olarak yer almıştır. Mesela 1808 

Sened-i İttifak’da, mülkiyet hakkına yer verilmiş can ve mal emniyetinden söz 

edilmiştir. Ayrıca burada, ilk defa mülkiyete keyfi müdahale edilmesi önlenmeye 

çalışılmıştır. Bu yüzden Sened-i İttifak mülkiyet hakkının korunması açısından tarihi 

önemi haiz bir belgedir (Etgü 2009).  Dolayısıyla Sened-i İttifak’la mülkiyet, sınırsız ve 

mutlak bir hak olarak tanımıştır. 
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Buna karşılık 1839 Tanzimat Fermanı’nda, mülkiyete has ve ayrıntılı bir düzenleme 

getirilmiştir. Söz konusu düzenleme mülkiyetin devlete karşı korunmasına dair olmayıp 

aksine devlet tarafından korunmasını öngörmektedir (Etgü 2009). Mülkiyet hakkının 

Anayasa ile teminat altına alındığı ilk metin, 1876 yılında kabul edilen Kanun-i 

Esasi’dir. Gerçekten de, bu Anayasa’nın 21.maddesinde “Herkes usulen mutasarrid 

olduğu mal mülkünden emindir; menafi-i umuriye için lüzumu sabit olmadıkça (ve) 

kanuni mucubince değer pahası peşin verilmedikçe, kimsenin tasarrufunda bulunan 

mülk alınamaz” hükmü yer almaktadır. 

1921 Anayasası
4
‘nda mülkiyet hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak adı 

Teşkilatı Esasiye Kanunu olan bu Anayasa’da düzenleme bulunmayan hallerde, 1876 

Kanun Esasi hükümlerinin uygulanacağını beyan eden Atatürk, böylece mülkiyet 

teminatı konusundaki söz konusu Anayasa’daki esasın geçerli olduğunu kabul etmiş 

bulunmaktadır. 1921 Anayasası döneminde mülkiyet hakkı açısından önemli bir 

gelişme ise Tekalif-i Milliye Kararları’dır. Söz konusu kararlar, Sakarya Meydan 

Muhaberesi’nden sonra ordunun ihtiyacının karşılanması amacı ile kabul edilmiştir. 

Kararlarda, savaş sırasında toplumdan alınan malların bedellerinin, daha sonra devlet 

tarafından ödenmesi hükmü yer almaktadır. Bu hüküm, milli bir savaşın olağanüstü 

şartlarında dahi mülkiyet haklarına gösterilen saygı bakımından önemlidir. Zira 

bahsedilen hükümle, malikler, savaş şartlarında bile mülkiyet haklarından yoksun 

bırakılmamışlardır. Bu sonuç o dönem idarecilerinin mülkiyet hakkına verdikleri önemi 

göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.1924 Anayasası
5
‘nda ise mülkiyet hakkı 

doğrudan doğruya değil de dolaylı olarak teminat altına alınmıştır. Gerçekten de, 

“Türklerin hukuki ammesi (Türklerin temel hakları)” başlığını taşıyan 70’inci maddeye 

göre “Şahsi masuniyet, vicdan, tefekkür, kelam, nesir, seyahat, akit, sa-yu amel, 

temellük ve tasarruf içtima, cemiyet, şirket hak ve hürriyetleri Türklerin tabi 

hukukundadır.” Bunun gibi, Anayasa’nın 71’inci maddesinde ise “can, mal, ırz, mesken 

her türlü taarruzdan masundur” ifadesiyle dört temel hürriyet arasına mülkiyet de 

alınmıştır.  

                                                           
4
 TC Resmi Gazete, 1-7.02.1921 Sayı: 196. 

5 TC Resmi Gazete, 15.01.1945 Sayı: 5905. 
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Burada yer alan mal kavramı, mülkiyet hakkının konusu olan şeyleri ifade etmektedir. 

1961 Anayasası
6
‘nda mülkiyet hakkı, hazırlandığı dönemin ruhuna uygun olarak 

modern (karma) mülkiyet anlayışı çerçevesinde düzenlenmiştir. Gerçekten de burada 

mülkiyet hakkı sınırlandırmaya tabi olmayan, dokunulmaz ve mukaddes bir hak 

olmaktan çıkarılıp; sosyal karakteri ağır basan bir hale getirilmiştir (Bulut 2006). 

Buradan 1961 Anayasası’nı ferdiyetçi değil, daha çok toplumsal karakteri ağır basan bir 

anayasa olarak tanımlamak mümkündür. 1961 Anayasa’sı klasik liberalizmden, sosyal 

liberalizme geçişi temsil etmektedir. Bunun sonucu olarak söz konusu yerde, sosyal 

fonksiyon teorisinin kabul edildiği görülmektedir. Bu anlayışa uygun olarak 

Anayasa’nın 36’ıncı maddesinde; “herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu 

haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının 

kullanılması toplum yararına aykırı olmaz” hükmü yer almaktadır. Mülkiyet hakkının 

güvencesi 1961 Anayasası’nda zayıftır. Çünkü bahsi geçen Anayasa’da mülkiyet hakkı, 

temel hak ve hürriyetler arasında değil de; sosyal ve iktisadi haklar ve ödevlerin yer 

aldığı, üçüncü bölümde düzenlenmiştir. Bunun anlamı, pozitif statü hakları olarak 

nitelendirilen sosyal ve ekonomik hakların, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 

düzenlenebilmesidir (Aslan 2004). 1961 Anayasa’sında mülkiyet, sahibinin yalnızca 

yetki ve haklarını değil, aynı zamanda topluma karşı olan ödev ve yükümlülüklerinin de 

olduğunu belirtmektedir. 

Bununla birlikte, 1961 Anayasası’nın 36’ıncı maddesi hükmü ile mülkiyet; hem ferdi, 

hem de müessese olarak teminat edilmiştir. Ancak aynı hükümle önceki Anayasalardan 

farklı olarak mülkiyet hakkının sınırları da belirtilmiştir. Bunlar; “kamu yararı” ve 

“toplum yararı” olarak ifade edilmiştir. Zaten maddenin gerekçesinde, mülkiyet 

hakkının artık Roma hukukundaki gibi, ferdin toplum menfaatini dahi hesaba katmadan, 

istediği gibi kullanabileceği sınırsız bir hak olmadığı, sosyal karakter taşıdığı açıkça 

vurgulanmıştır (Aktan 2000). 1982 Anayasası’nda da, 1961 Anayasası’nda olduğu gibi 

35/1’inci maddesinde herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğu hükme 

bağlanmıştır. Üstelik bu hak her iki anayasada da aynı şekil ve kelimeler ile ifade 

edilmiştir.  

                                                           
6
 TC Resmi Gazete, 20.07.1961, Sayı: 10859. 
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Başka bir deyişle, mülkiyet hakkı konusunda iki anayasanın ifadeleri bile aynıdır. Buna 

karşılık, mülkiyet hakkı, yeni Anayasa’da 1961 Anayasası’ndan farklı olarak, sosyal ve 

ekonomik haklar ve ödevler arasından çıkartılmış Anayasa’nın “temel haklar ve 

ödevler” başlığını taşıyan ikinci kısmında “kişinin hakları ve ödevleri” arasında temel 

bir hak olarak yerini almıştır. Mülkiyet hakkı ile ilgili olarak 1982 Anayasası’ndaki 

sistematik yer değişikliği, bu hakkın sosyal ve iktisadi bir hak olmaktan çıkarılarak, 

şahsiyet ile ilgili olduğu sonucunu doğurmuştur. Bu sebeple, mülkiyet teminatı ve 

korunması, temel hakların ve dolayısı ile şahsiyetin korunması ile yakından ilgili hale 

gelmiştir (Aktan 2000). 1982 Anayasası’ndaki bu değişiklikle sosyal devlet 

anlayışından tekrar klasik liberal anlayışa dönüldüğü görülmektedir. 

Söz konusu düzenleme ile mülkiyet hakkı, olağan dönemlerde kabul edilecek KHK ile  

(AY m. 91) düzenlenemez ve sınırlanamaz niteliğe kavuşturulmuştur. Bu görüntüsü ile 

mülkiyet hakkı sınırsız ve kısıtlamasızdır. Ancak, yine aynı hükme göre böyle bir 

sonuca ilk bakışta varılsa bile gerçek böyle değildir. Çünkü mülkiyet hakkının sınırı 

35/2 ve 35/3’inci maddelerde yer almaktadır. Üstelik bu istisnalar, “kamu yararı”, 

“toplum yararı” gibi son derece geniş ve genel anlamlarda kullanılan ifadeler ile 

anlatılmıştır. Mülkiyet hakkının temel hak olduğunda uyuşmazlık yoktur. Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi de uluslararası sözleşme olduğuna göre, iç hukuk kriterlerinden 

önce AİHM tarafından konulan kriterler belirleyici olmaktadır. Yargının görevi, yasa 

koyucunun koyduğu hukuk normlarını uygulamaktadır. Türk hukuku açısından 

uygulamada,   07/05/2004 tarih ve 5170 sayılı Yasa ile 1982 Anayasa’sının 90’ıncı 

maddesinin son fıkrasına eklenen cümlenin yorumunda çelişkiler yaşanmaktadır. 

Getirilen hüküm “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

uluslararası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası antlaşma hükümleri esas alınır” şeklindedir. 

Bu durumda tarafı bulunduğumuz Sözleşme’nin temel hak ve özgürlükler açısından 

yasaların üzerinde bulunduğu hususunda duraksama yoktur. Diğer bir ifade ile yasalarda 

mevcut olan bir hüküm ile uluslararası sözleşmelerin hükmü çelişmekte ise, öncelikle 

uluslararası sözleşme hükümlerinin uygulanması gerekecektir.   
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2.6 Türk Medeni Kanununda Mülkiyet Hakkı 

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Anayasa’nın 35’inci maddesi ve TMK’nın 683’üncü 

maddesi mülkiyet hakkını tanımlamamıştır. TMK’nın 683’üncü maddesi sadece bu 

hakkın ihtiva ettiği yetkileri belirtmekte; Anayasa ise, bu hakkın, kullanılmasının kamu 

yararı amacı ile kanunla sınırlandırabileceğini öngörmüştür. Ancak Anayasa’nın 

13’üncü maddesinde er alan temel kural sebebiyle, bu hakkın özüne dokunulamaz. Yine 

aynı hüküm gereğince, söz konusu hakka getirilen sınırlamalar, demokratik toplum 

düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz (Aktan 2000). Bu ise 

demokratik toplum düzeninin bir gereğidir.
 

Zaten  TMK’nun 683/1’inci maddesinde yer alan “hukuk düzeninin sınırları içinde”  

ifadesi ile bu husus doğrulanmaktadır. Şu halde mülkiyet hakkının muhteva ve 

sınırlarını belirleme yetkisi her şeyden önce kanunlara bırakılmıştır. Ancak bununla, 

mülkiyet hakkının muhtevasının belirlenmesi hususunda kanun koyucuya mutlak bir 

yetki verilmiş değildir. Aksi halin kabulü, mülkiyet hakkının anayasa teminatı altına 

alınmış olmasına aykırı düşer. Zira, kanun koyucu çıkartacağı bir kanun ile mülkiyet 

hakkının muhtevasını meydana getiren yetkileri tamamen veya kısmen ortadan 

kaldırarak, özel mülkiyete son verebilirdi (Gürsoy vd. 1978). O yüzdendir ki, anayasa 

mülkiyet hakkını “temel hak ve hürriyetler” kısmına almıştır. 

Nitekim, Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Kanunu’nun 38’inci maddesi ile ilgili 

olarak verdiği iptal kararında şu görüşe yer vermiştir. “Çağdaş demokrasiler, temel hak 

ve hürriyetlerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimlerdir. Temel hak 

ve hürriyetleri büyük ölçüde kısıtlayan veya kullanılamaz hale getiren sınırlamalar 

hakkın özüne dokunur. Temel hak ve hürriyetlere getirilen sınırlamaların yalnız ölçüsü 

değil, şartları, sebebi, metodu, kısıtlamaya karşı öngörülen sebeplerle ve demokratik 

toplum düzeninin sürekliliği için mecburi ve gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılabilir” 

(Gürsoy vd. 1978).  Ancak bu sınırlandırma, hiç bir zaman hakkın özüne dokunamaz. 

 1982 Anayasası’nın 35’inci maddesinde yer alan “Mülkiyet” hakkından, özel 

malvarlığı haklarının bütünü anlaşılmalıdır. Gerçekten de, daha önce de ifade edildiği 
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üzere, Anayasa’nın 35’inci maddesi ile en geniş anlamda üretim ve tüketim araçları ve 

malları üzerindeki ferdi (özel) haklar teminat edilmiş bulunmaktadır.
7
 Bu sebeple, 

mülkiyet hakkı, Marksist teori anlamında tamamen veya kısmen kolektifleştirme veya 

devletleştirme ile ortadan kaldırılamaz. Zirai böyle bir düzende, gerçek anlamda özel 

mülkiyetten söz etmek mümkün değildir.
8
 

TC Anayasası’na göre, mülkiyet hakkı ilke olarak ferdi bir hak ve hürriyettir. Çünkü, 

mülkiyet hakkı Anayasa’nın “kişinin hakları ve ödevleri” başlığını taşıyan 2’inci 

bölümde 35’inci maddede düzenlenmiştir. Ancak, yine Anayasa’ya göre (m.35/2,3) bu 

hakkın kullanılması kamu yararı ve toplum yararı ile sınırlandırılmıştır.  

Fakat bu sınır, mülkiyet hakkına, “sosyal bir hak ve ödev” niteliği vermiş değildir. 

Şayet öyle olsa idi, Anayasa koyucu, bu hakkı, 1961 Anayasası’nda olduğu gibi, 

“Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler” arasında düzenlerdi. Anayasa madde 11/2’ye göre 

iptali gerekli bir yasa tasarrufu olur. Buna göre kanun koyucu, malikin yetkilerini 

sınırlayıp, ona yeni ödevler yüklerken, taşınır ve taşınmaz mülkiyeti hakkının özüne de 

dokunamaz (AY.m.13). Çünkü Anayasa, kanun koyucuya Anayasa’nın 35’inci 

maddesinde sınırsız bir yasama yetkisi tanımamıştır. 

Mesela kanun koyucu, Anayasa madde 35/2’ye dayanarak, maliki sadece kuru mülkiyet 

hakkı sahibi yapıp ferdin eşyayı kullanma, onun ürün ve gelirinden yaralanma 

yetkilerini kaldırmaz. Aynı şekilde kanun koyucu malikin yetkilerini aşırı derecede 

sınırlayıp kısıtlayamaz, keza amaçlarından saptırıp kullanılmaz hale getiremez. Eşyayı 

kullanma, onun ürün ve gelirinden yararlanma yetkileri alınmış veya amacından 

saptırılacak derecede kısıtlanmış bir hak, mülkiyet hakkı olarak nitelendirilemez.
 

Böyle bir sonuca yönelen kanun, mülkiyeti sınırlandırıcı veya malike ödev yükleyici bir 

kanun değil de, mülkiyeti ortadan kaldırıcı, yok edici bir kanun olur. Aynı şekilde 

malike, sadece şekli bir hukuki durum verip, eşya üzerinde maddi ve hukuki tasarrufta 

yetkisini (devir, eşyanın şekil ve niteliğini değiştirme, takyit, tüketme gibi), sürekli 

                                                           
7 Anayasa Mahkemesinin 7.4.1970 tarih ve E.1969/69, K. 1970/18 sayılı kararı. 
8
 Anayasa Mahkemesinin 28.4.1966 tarih ve E.1966/3, K. 199/23 sayılı kararı. 
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olarak kaldıran bir kanunda, Anayasa madde 35/2 anlamında mülkiyetin kapsam ve 

sınırını belirleyen bir kanun niteliğini taşımaz.
9 

Zira 1982 Anayasası’nın 3’üncü maddesi, her şeye rağmen, mülkiyet bir ödev değil, bir 

hak, hem de temel bir hak olarak nitelendirilmiş ve hükme bağlanmıştır. Anayasanın 

13’üncü maddesine göre, temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın, sadece 

Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanun ile 

sınırlanabilir. 

Anayasa’da “Bu sınırlamalar, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum 

düzeninin gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı olamaz” denilmek suretiyle, mülkiyet 

hakkının aşırı sınırlamalar ile özüne dokunulamayacağı öngörülmüş ve bu hak teminatı 

altına alınmıştır.
10 

Avrupa mahkemesi de, değişik tarihlerde verdiği kararlarda bu durumu “Anayasa’nın 

esas itibariyle imha edici faaliyetleri yasak eden ve realist bir hürriyet anlayışını 

kendisine temel olarak almış olan bir Anayasa olduğu” (Eren 1973)’nu belirtmiştir. 

“Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda yapılacak yasal düzenleme,  

her şeyden önce Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun düşmeli ve kesinlikle temel hak 

ve özgürlüklerin özüne dokunmamalıdır. Daha açık bir deyimle, Kanunun koyduğu 

sınırlama, özgürlükleri yok etmemeli, temel hakların kullanılmasını ciddi surette 

güçleştirici amacına ulaşmasına engel olucu ve etkisini ortadan kaldırıcı bir nitelik 

taşımamalıdır. Bunun içinde sınırlama nedenleri, uygulayıcıların kişisel görüş ve 

anlayışlarına göre öznel yorumlara olanak vermeyecek biçimde somut, açık ve kesin 

olarak belirtilmelidir” (Eren 1973). Mülkiyet hakkı, Anayasa’nın temel haklar kısmında 

yer almaktadır. Anayasa’nın 13’üncü maddesine göre, temel haklar ile ilgili genel ve 

özel sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.  

                                                           
9 Anayasa Mahkemesinin 8.4.1963 tarih ve E.1963/17, K. (Karar)1963/84 sayılı kararı. 
10

 Anayasa Mahkemesinin 18 ve 22.11.1976 tarih ve E.1976/27, K.1976/51 sayılı kararı. 
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Bu anlamda mülkiyet hakkının sınırlamalarının da demokratik toplum düzeninin 

gereklerine aykırı olamayacağı ilkesi, bu hakkın niteliğini, doğrudan doğruya değiştirip 

ihlal eden müdahaleler değil de, söz konusu hakkın terkibini bozan dolaylı tedbirler ile 

dahi bağdaşmaz. Aynı şekilde, mülkiyet hakkının anayasa teminatı altında olması onun 

yalnız devlet müdahalelerine karşı da korumaktadır. 

Anayasa’nın 35’inci maddesi hükmü, mülkiyet hakkının kanun marifetiyle 

sınırlandırabileceğini açıkça belirmiştir. Sınırlama ise, hiçbir şekilde tamamen mahrum 

etmeyi ifade etmez. Buna göre, mesela devletin bir bankaya bir bedel ödemeksizin ve 

daha sonra da banka üzerinde, ortaklarına bir hak bahşetmeksizin el koyması, mülkiyet 

hakkının teminatı bakımından hukuken mümkün değildir. Borsa değeri sıfırlansa bile, 

temeldeki mülkiyet hakkı tamamen gözden uzak tutulamaz.  

2.7 İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı 

Mülkiyet hakkı anayasalardan önce insan hakları beyannamelerinde yer almıştır. 

Bunlardan ilki, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  hukukunda 14 Ekim 1774 tarihli 

kolonilerin ilk kongre “Beyannamesidir”. Bu Beyannamenin 1’inci maddesinde 

Amerika’da yaşayan insanların mülkiyet hakkına sahip oldukları ve bu haklar üzerinde 

kendi rızaları haricinde tasarruf etme yetkisinin hiçbir hakim güce terk edilemeyeceği 

açıkça yer almıştır. Yine ABD’de 12 Haziran 1776 tarihli İnsan Hakları Virginia 

Beyannamesi’nin 1’inci maddesinde mülkiyet hakkına doğrudan doğruya yer 

verilmiştir. 

Mülkiyet hakkının insan hakları beyannamelerinde geniş bir şekilde ve doğrudan ve 

geniş olarak yer aldığı metin ise 1789 tarihli “Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları 

Beyannamesi”dir. Gerçekten de, söz konusu Beyanname’de (m.2, m.71) mülkiyetin 

mukaddes, dokunulmaz ve zaman aşımına uğramaz bir hak olduğu, dolayısı ile bazı 

şartlar gerçekleşmedikçe hiç kimsenin bu haktan mahrum bırakılmayacağı kabul 

edilmiştir. 
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2 Mayıs 1948 tarihli “Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Beyannamesi’nin” 23’üncü 

maddesinde mülkiyet teminatı; “Herkesin iyi bir hayatın gerekli kıldığı ihtiyaçları 

karşılamak ve kişinin şeref ve haysiyetine ve meskeninin muhafaza edilmesine yardımcı 

olacak türde özel mülkiyet hakkına sahip olma hakkı vardır” şeklinde ifade edilmiştir. 

Mülkiyet teminatı, 10 Aralık 1948 tarihli “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi”nde de yer almaktadır. Beyannamenin 17’inci maddesine göre “Herkesin 

tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mal ve mülk edinme hakkı vardır. Hiç kimse, 

keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz.” 

Mülkiyet hakları ile ilgili teminat İHASEP, madde 1’de yer almıştır. Gerçekten de bu 

sözleşmenin 1 numaralı Ek protokolünün “Mülkiyetin Korunması” başlığını taşıyan 

1’inci maddesine göre “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına 

saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Her hangi bir kimse, ancak kamu yararı 

sebebiyle ve kanunda öngörülen şartlara ve milletlerarası hukukun genel ilkelerine 

uygun olarak mal ve mülklerinden yoksun bırakılabilir.” 

Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak 

kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin veya başka katkıların veyahut para 

cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri kanunları uygulama konusunda 

sahip oldukları hakka halel getirmez. 

2.8 Avrupa İnsan Hakları Beyannamesinde Mülkiyet Hakkı 

Mülkiyet hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nde temel bir insan hakkı 

olarak yerini bulurken, bu belgeden daha gelişmiş koruma sistemine sahip Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin ilk benimsenen halinde yer almamaktaydı. Bu durumun nedeni, 

söz konusu hakkın bir insan hakkı olduğu konusunda tereddüde düşülmesi değildi. 

Avrupa Konseyi’ni kuran bazı devletler, İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı büyük 

yıkımların, özellikle ekonomik alanda karşılaşılan olumsuz durumların giderilmesi 

ihtiyacı karşısında, sosyal devlet anlayışını yaygınlaştırma ve geniş kapsamlı bir 

mülkiyet anlayışı tanımaları durumunda, ekonomik ve sosyal amaçlı girişimlerinin 

sekteye uğrayacağı endişesi taşımaktaydılar.   Ancak totaliter devletlerde bireyin 
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mallarına keyfi bir biçimde el konulduğu göz önüne alınarak mülkiyet hakkının 

sözleşmeyle güvence altına alınması konusunda görüş birliği sağlanmış, ekonomik 

konulara oldukça az yer verilen sözleşmeye, mülkiyet hakkı Ek1. Protokol ile dahil 

edilmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde mülkiyet kavramı ulusal hukuktaki karşılığından 

bir hayli farklılık gösterir. Mahkeme içtihatlarına göre, Sözleşmede yer alan kavramlar 

özerk bir varlığa sahiptirler. Mahkemenin amaçladığı, gerçek anlamda koruma sağlama 

ve dinamik yorum yapma ilkesi, sözleşmede yer alan kavramların ulusal hukuktaki 

kavramlarla ismen benzer olsa dahi, içerik ve kapsam olarak, sözleşme bağlamında ele 

alınma zorunluluğunu doğurur. 

Mülkiyet hakkına getirilen koruma, sözleşmede düzenlenen diğer hakların korunması 

sistemi ile benzerlik gösterir. Önce genel kural olarak hak belirlenmiş, ardından genel 

kurala getirilen kısıtlamaların hangi koşullarda hukukça meşru sayılacağı ortaya 

konulmuştur. Gerçekten madde metnine bakıldığında; “Her gerçek ve tüzel kişinin mal 

ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır” denilerek çerçeve 

çizilmiştir. “Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen 

koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden 

yoksun bırakılabilir” ifadesiyle de, korunması ve saygı gösterilmesi gereken mülkiyet 

hakkının, istisnai olarak ne koşullarda ve hangi yöntem izlenerek kısıtlanabileceği 

belirtilmiştir. 

2.9 AB Temel Haklar Şartı’nda ve AB Anayasası’nda Mülkiyet Hakkı 

7 Aralık 2000 tarihinde Fransa’nın “Nice” şehrinde imzalanan Avrupa Birliği Temel 

Haklar Şartı’nın “Mal Edinme Hürriyeti” başlığını taşıyan 17’inci madde hükmü aynen 

şöyledir:  

“1. Herkes kanunlara uygun olarak edindiği mallarına sahip olma, bunları kullanma, 

elden çıkarma ve miras bırakma hakkına sahiptir. Kamu yararı olmadan, kanunların 
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belirlediği şartlar gerçekleşmeden, karşılıkları adil tutarda ve uygun bir sürede ödemede 

bulunmaksızın kimsenin malları elinden alınamaz. Taşınmaz malların kullanılması 

kamu yararı gerektirdiği, durumlarda kanunlarla düzenlenebilir.
” 

“2. Fikri Haklar Korunacaktır.” görüldüğü gibi,  Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 

(ABTHŞ) 17’inci maddesi insan hakları ile ilgili diğer metinlerden farklı olarak, fikri 

mülkiyet teminatına ve bu tür mülkiyetin korunmasına yer verilmiştir. Bu açıdan söz 

konusu düzenleme, metin itibariyle İHASEP 1’inci maddesinden ve ülkelerin 

anayasalarından daha geniş kapsamlıdır. Avrupa Konseyi tarafından, Birlik için ortak 

bir anayasa taslağı hazırlanması çalışmaları uzun süre devam ettirilmiş; bu çalışmalar 

ancak 2003 yılında tamamlanmıştır. 13 Haziran 2003 tarihinde Avrupa Konseyi 

tarafından son şekli verilen taslak, Roma’da Avrupa Konseyi Başkanı’na takdim edilmiş 

ve 29 Ekim 2004 tarihinde Roma’da imzalanmıştır. Taslak’ta Birinci Bölüm Başlık 2’de 

7’ci maddede Birliğin Anayasa’nın İkinci Bölümünü teşkil eden “Temel Haklar 

Şartı”nda ortaya konulan hakları, hürriyetleri ve ilkeleri tanıdığı hükmüne yer 

verilmiştir. 

Mülkiyet hakkı “Birliğin Temel Haklar Antlaşması” başlığını taşıyan ikinci 

bölümündeki “hürriyetler” kısmında 2-17’ci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Madde 

hükmünün konumuzu ilgilendiren kısmı şöyledir: “Herkes, kanuni (meşru) olarak 

iktisap ettiği varlıklarına sahip olma, bunları kullanma elden çıkarma ve miras olarak 

bırakma hakkına sahiptir. Kamu yararına olması ve kanun gereğince kayıpları için 

zamanında adil bir tazminat ödenen haller ve şartlar hariç olmak üzere, hiç kimse 

malvarlığından mahrum bırakılamaz mülkün kullanımı, genel menfaat açısından gerekli 

olduğu ölçüde kanunlarla düzenlenebilir”.  

Taslak bazı ülkelerde yapılan halk oylaması ile reddedilince, maddelerin bir kısmı 

yazılarak, 13.12.2007’de Portekiz’in başkenti Lizbon’da imzalandığı için “Lizbon 

Anayasası” adıyla yeniden üye devletlerin onayına sunulmuş ve Kasım 2009 itibariyle 

AB Anayasası halini almıştır. Son metinde mülkiyet hakkı ile ilgili ilk düzenlemede 

herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
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3. KAMU YARARI VE MÜLKİYETİN KAMULAŞTIRMA YOLUYLA 

SINIRLANDIRILMASI 

3.1 Kamu Yararı  

Kamu yararı, kamu hizmeti ile somutlaşabilen bir kavramdır. Kamu yararı bize göre 

birey ve topluluk menfaatleri yarışmasında tercih edilen üst yarardır. Kamu yararının 

topluluk, toplum ve devlet lehine bireysel veya topluluk yararından vazgeçme, topluluk, 

toplum ve devlet yararlarının yarışması durumunda da büyük olan menfaati koruma 

amaçlı olarak mahkeme kararlarında yargısal tercihte bulunma durumudur. Kamu yararı 

kavramı idarelerin tüm eylem ve işlemlerinde birincil amaç olduğuna göre idareler ve 

onların hukuksal rejimi olan idare hukuku ile organik bağı olan bir kavramdır. Kamu 

yararı, çok işlevli bir kavramdır. Devletin doğrulamasını yapmak için kullanılır. 

Kamusal işlerin hukuka uygunluğunu ölçmede kullanılır. Temel hakların 

sınırlandırılmasında başvurulan başlıca nedenlerden biridir. Kamu yararı (public 

interest) ya da genel yarar (general interest) olarak da kullanılan bu kavram, İmar 

Hukukunda, her türlü planlama etkinliğinin yöneltilmesi gereken amacın belirlenmesi 

açısından önem taşımaktadır (Akıllıoğlu 1991). 
 
Kısaca, kamu yararı bir faaliyete devlet 

ya da kamu faaliyeti niteliğini kazandırır. Onun kamu hukukuna uygunluğunun bir 

ölçüsü olarak kabul edilir. Kamu yararının nerede ve ne olduğuna, nasıl somutlaştığına 

karar verme yetkisi yasama organına aittir. Yasama organına açıkça bırakılmadığı 

konularda ise, kamu yararını yönetim belirleyecektir. Bir uyuşmazlık durumunda ilke ve 

kuralları yorumlayarak kamu yararının ne olduğunun saptama görev ve yetkisi 

kamudadır (Mengi ve Duru 2010). Bazı yazarlar kamu yararının kamu kurumlarının 

yapmış olduğu iş ve işlemlerin veya almış olduğu kararların kamu yararı olarak kabul 

edildiği görüşünde birleşmektedir. 

Belirtilen yaygın kapsamına karşın, kamu yararı kavramının içeriği, konusu ya da 

maddesi belli değildir. Ne var ki, kamu yararı, tanımlanması kolay olmayan bir terimdir 

(Keleş ve Mengi 2014). Bu belirsizlik, bir Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği 

gibi,  kavramın çok işlevli olmasından kaynaklanır. Bu nedenle belli bir tanım yerine, 

her olayda somut koşullara göre belirleme söz konusudur. Bu özellik kavrama esneklik 
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kazandırır. Her zaman kullanılmasını sağlar (Keleş ve Mengi 2014). Kamu kurumları bu 

esneklikten yararlanarak mülkiyete uyguladıkları her türlü sınırlandırmada kamu yararı 

kavramının arkasına sığınmaktadır. 

Kamu yararı, 1789 Fransız Devrimi sonucunda o zamana kadar başat kavram olan 

“ortak iyilik”e tepki olarak ortaya çıkmıştır. “Ortak İyilik” sanayi-ticaret toplumuna 

geçiş öncesi Avrupa toplumlarının siyasi tarihinin ortak kavramıdır (Saraç 2010). 1789 

Fransız Devriminden sonra Fransız kamu hukukuna yerleşen, daha sonra Türk kamu 

hukuku tarafından da benimsenen bu ilkeye göre “yasa, kamu yararıdır” (Akıllıoğlu 

1991). 
 
Kamusal eylem, işlem ve kararların yöneltilebileceği bir amaç olarak, yasama ve 

yargı organlarının belirleyeceği kamu yararı, karar vericiler için bugünde önemini 

koruyan bir amaç niteliğindedir (Keleş ve Mengi 2014). Ancak her yasanın kamu 

yararına olduğunu söylemek her zaman doğru olmayabilir.  

Kamu yararı kavramı sıkça kullanılmasına karşın çok kolay tanımlanamayan, hukuki 

boyutunun yanı sıra siyasal ve ideolojik yönlerinin olduğu bilinen bir kavramdır (Mengi 

ve Duru 2010). Eski dilde “menafi-i umumiye” olarak nitelendirilen kamu yararı 

kavramını Kent Terimleri Sözlüğü, kamu kuruluşlarının elinde bulunan yetkilerin ve 

kaynakların halkın iyiliği için kullanılmasını belirleyen tüzel koşul, mülkiyet hakkının 

sınırının belirlenmesinde kullanılan ve bu hakkın özüne dokunulmamasını güvenceye 

bağlayan yasal ölçü olarak tanımlamaktadır (Keleş 1998). 

3.2 Dar Anlamda Kamu Yararı 

Keleş ve Mengi (2014), kamu yararının biri dar, öteki geniş olmak üzere iki ayrı 

tanımından söz etmektedir ve dar anlamda kamu yararının mülkiyet hakkının 

sınırlarının belirlenmesinde ve bu hakkın özüne yapılacak karışmalarda bir ölçü olarak 

kullanıldığını ve teknik bir terim olduğunu belirtmektedir. Diğer yandan dar kapsamda 

kamu yararı, kurulu düzenin korunmasındaki çıkardır.   
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Çoğunluğun faydasının en üst düzeye çıkartılması, sosyal adaletin sağlanması ve bu 

amaçla kişilerin çıkarlarının sınırlandırılması ilkesine istinaden (Tekeli 1991). Kamu 

yararı, taşınmazlar üzerindeki mülkiyet haklarının sınırlandırılmasında başvurulan en 

önemli kaynaktır. Mülkiyet hakkının özüne yapılacak olan müdahaleleri belirler 

mahiyette olması nedeniyle, temel başvuru alanı kamulaştırma işlemleri ve kent 

planlama uygulamalarıdır. Bu dar anlamı ile kamu yararı aslında tam olarak kent 

planlama eyleminin odak noktasındadır. Mekana ve dolayısıyla mülkiyete müdahale 

aracı olan kent planlama eylemi, meşruiyetini kamu yararı kavramı üzerinden 

kurgulamaktadır.  

3.3 Geniş Anlamda Kamu Yararı   

Kamu yararının geniş anlamda kullanılması durumunda kavram, Anayasa’nın dayandığı 

siyasal, sosyal ve ideolojik ilkeleri yansıtmakta ve aynı zamanda kavramın politik ve 

siyasi yönünü ifade etmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında, kişisel yararla kamunun 

yararı arasında bir tercih yapılırken, ya “niceliği” açısından yararlar arasında bir tercih 

yapılacak; mesela çoğunluğun yararı karşısında azınlığın yararı feda edilecek veya 

yararların “niteliği” dikkate alınacak ve azınlığın çok önemli yararı karşısında, 

çoğunluğun az önemli yararı feda edilebilecektir. Bu tercih noktası karşısında bazı 

yazarlar kamu yararını “toplumda bireysel ve kolektif menfaatler arasında kurulabilen 

denge” olarak nitelendirmektedir (Göven 1999).  “…öte yandan, kamu yararının geniş 

anlamı, siyasal ve ideolojik bir içerik taşır. Bu anlamda kamu, anayasaların dayandığı 

siyasal ve toplumsal ilkelerle ilgilidir. Anayasaların toplumsal devlete yüklemiş olduğu 

görevlerle ilgili, değer yargıları da içeren, etik bir kavramdır kamu yararı. Bu nedenle 

de, geniş anlamdaki kamu yaranının, toplum yararı olarak adlandırılması belki daha 

doğrudur” (Keleş ve Mengi 2014).  Zira toplum yararı zaten kamu yararıdır. 

Kamu yararı ile toplum yararı arasında bazı yazarlarca bir ayrım gözetmemek gerektiği 

ileri sürülmüşse de bu iki kavram arasında ince bir çizginin olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Kamu yararı, yasa koyucular tarafından düzenlenen her yasa için 

belirlenir. Bu nedenle zaman içerisinde değişebilir, ortadan kalkabilir. Kamu yararının 

içeriğini, çağdaş değerlere göre normatif standartlar dikkate alınarak oluşturulan “ortak 
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iyi” belirlemektedir. Ortak iyi ise, bireylerin bir arada yaşayarak oluşturdukları, 

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

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

kapsamayabilir. Dolayısıyla toplum yararı aynı zamanda “ortak iyi”yi de bünyesinde 

barındırmaktadır. 

Toplum yararı ise siyasi bir kavramdır. Toplumu oluşturan çeşitli tarafların değer 

yargılarını kavrayan amaçlar üzerinde toplumun büyük bir kesimince oy ve görüş 

birliğine varılmış ortak çıkarları yansıtır. Ancak iki kavram arasındaki bu ince çizgi, 

onların toplumun ortak çıkarlarını yansıtmadığı anlamına gelmez. 

Kısaca, bir yanda arazi sahibinin çıkarı yani bireysel çıkar, diğer yanda korunması 

gereken bir toplum yararı bulunmaktadır. Kamu yararı gereği gibi korunmazsa, konut 

sorunlarının çözümü, kalkınma ve sanayileşme güçleşecek, bayındırlık alanındaki 

çalışmaların başarısızlığa uğraması ve yozlaşması sonucu doğacaktır. Özel mülk 

sahiplerinin hakkı, bir dereceye kadar korunmazsa ve sert tedbirlere başvurulursa, insan 

haklarının en önemlilerinden biri olan mülkiyet hakkına saygı gösterilmemiş olacaktır. 

(Yavuz vd. 1973). Yani bireysel çıkarla toplum çıkarı birbiriyle çelişmekte ve sürekli 

mücadele etmektedir. 

Yapılması gereken, mülkiyet hakkına asgari derecede etki edecek, bunun yanında kamu 

yararını da gelebileceği en üst seviyeye çıkaracak optimal bir noktanın oluşturacağı 

dengenin kamu yönetimlerince sağlanmasıdır. Mengi ve Duru (2010), 1970’lerde kıyı 

sorunlarındaki tartışmalardan yola çıkarak, kamulaştırmadaki amaç unsurunu, “bireysel 

yarar”, “kamu yararı” ve “toplum yararı” kavramlarını ele almış ve bu kavramları şöyle 

tanımlamıştır: 

Bireysel yarar:  Özel girişimin, büyük ulusal ve uluslararası sermayenin, ekonomik ve 

siyasi güç odaklarının yararı. 
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Kamu yararı:  Toplumu, sınıf, cinsiyet, etnik köken vb. farklılaşmasını dikkate 

almadan, bir bütün olarak eşit kabul eden, ekonomik bakışlı geleneksel yarar anlayışı. 

 

Toplum yararı:  Toplumsal adalete dayanan, sınıfsal farklılıkları hesaba katan, doğal 

değerleri göz önünde bulunduran yarar anlayışı. 

“1970’lerde kıyılardan yararlanma konusunda yapılan tartışmalarda, yasal 

düzenlemelerde geçen kamu yararı kavramının özel mülkiyete dayanan sistemde 

düzenin korunmasına hizmet ettiği, bu nedenle de bireysel çıkarlarla özdeş olduğu 

savunulmaktaydı. Bu nedenle, mülkiyet hakkının sınırlarının belirlenmesinde kullanılan 

bir ölçüt olan kamu yararı kavramı yerine, özel mülkiyet hakkının kapsamını oluşturan 

yetkilerin hangi amaçla kullanılacağını belirleyen bir ölçüt olan toplum yararı kavramı 

öne çıkarılmıştır. Buna göre toplum yararı kavramı, bireysel çıkarla değil, ülkede 

yaşayan tüm insanların, özellikle de ekonomik ve toplumsal açıdan zayıf kümelerin 

çıkarlarıyla örtüşmekteydi” (Mengi ve Duru 2010). 

Kamu yararı kurulu düzenin korunmasındaki çıkardır. Kurulu düzen özel mülkiyete 

dayanıyorsa, bu takdirde “kamu yararı”, özel mülkiyetin korunmasındaki çıkar anlamına 

gelir. Böylece de sonuçta kamu yararı, bireyin çıkarı ile özdeşleşir. Bu nedenle “kamu 

yararı” kavramının kökeni, özel mülkiyet kadar eskidir.  

Toplum yararı ise kurulu düzenin niteliğidir. Ülkede yaşayan tüm insanların ortak 

çıkarlarını ifade eder. Bir ülkedeki düzenin toplum yararına olması zorunlu değildir. 

Düzenin, ortak çıkarı koruyucu niteliği bir alt yapı sorunudur. Daha doğrusu alt yapıyı 

oluşturan mülkiyet anlayışına bağlıdır. Bu nedenle özel mülkiyetin salt bireysel olduğu 

bir ülkede, düzen toplum yararına olmaz. Ama böyle bir düzende kamu yararı gereği 

sınırlamalar vardır. Şu halde toplum yararı alt yapıyı koruyucu değil, onu oluşturan bir 

kavramdır.  

Toplum yararına bir düzenin gerçekleştirilmesi de kamu yararı gereğidir. Ancak böyle 

bir düzende alınacak her tedbir kamu yararı gereği olduğu halde toplum yararına 

olmayabilir. Örneğin, oto park yeri olarak bir yerin kamulaştırılması kamu yararı gereği 
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sayılır. Fakat burada “toplum yararı” gereği bir işlem yoktur. Park yeri özel oto sahipleri 

için, özel mülkiyeti koruyucu bir olanaktır. Buna karşılık arsa üzerinde yapılacak 

yapının sosyal konut tipinde olmasını emreden bir yasa hükmü, toplum yararınadır. 

1982 Anayasası’nda “kamu yararı” başlığı altında ayrı bir düzenleme mevcuttur. Bu 

başlık altında “kıyılardan yararlanma” (m. 43), “toprak mülkiyeti” (m. 44), “tarım, 

hayvancılık ve üretim alanlarında çalışanların korunması” (m. 45), “kamulaştırma” (m. 

46), “devletleştirme ve özelleştirme” (m. 47) maddeleri yer almaktadır. Bu maddelerde 

sayılan konulara ilişkin çıkabilecek sorunların toplum yararıyla ilgili olduğu açıktır. 

Bununla birlikte kamu yararı başlığı altındaki düzenlemeler “temel haklar” kesiminde 

yer aldığından, bunların temel hak niteliğinde oldukları söylenebilecektir. Özellikle 

“anayasanın bağlayıcı” ilkesi bu ve benzer konularda destekleyici kural olarak öne 

sürülmektedir.  Bu düzenlemelerde yasa koyucuya yön gösterilmesi bunları “ödev” 

biçimine dönüştürmediği gibi, bu hakların özneleri “kişiler” değil “kesimler”dir. Belli 

bir “zayıf kesimde” yer almak, yasa ile bir kamu hakkı tanınmadıkça, ilgiliye doğrudan 

doğruya isteme hakkı vermez (Akıllıoğlu 1991). Buradan da anlaşılacağı gibi 

anayasanın temel haklar kesiminde yer alan kamu yararı başlığı altındaki düzenlemeler, 

yasayla ödev olarak düzenlenemez. 

Kamu yararı ile toplum yararının farklı olduğunu öne süren çeşitli görüşler 

bulunmaktadır (Keleş 1984). Kamu yararı dar anlamda kullanılırsa mülkiyet hakkının 

sınırlandırılmasında ve özüne yapılacak müdahalelerde bir ölçüdür. Geniş anlamda 

bütün toplumsal değerleri kucaklayan bir nitelik ve kapsam kazanabilir. Nitekim 

Anayasa Mahkemesi pek çok kararında kamu düzenini, toplum yararını, genel sağlığı 

kamu yararı kapsamında görmektedir. Kimi yazarlar da kamu yararının aslında iktidarı 

elinde tutanların çıkarlarını simgelediğini, buna karşılık toplum yararının ülkede 

yaşayanların ortak çıkarlarını yansıttığını öne sürmüştür. Buna karşılık iki kavram 

arasında bu tür çelişkinin zorunlu olmadığı ve gerçeklere uymadığı, özde her iki 

kavramın da toplumun ortak çıkarlarını yansıttığı öne sürülmüştür (Keleş 1984).  

Gerçekten de kamu yararını iktidarı elinde tutanların çıkarını, oysa topum yararının 

ülkede yaşayanların ortak çıkarını yansıttığını uygulamada çok sık görülmektedir. 
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Kamu yararı kavramı yanında “toplum yararı”, “ortak iyilik”, “toplumsal refah/esenlik”, 

“genel yarar” gibi çoğu birbirinin yerine kullanılan çeşitli kavramlar bulunmaktadır. Bu 

kavramların ortak noktası, tümünün “bireysel çıkar”dan farklı, onun üstünde veya 

dışında bir yarar/çıkarı ifade etmesidir. Dolayısıyla gerçek çelişki kamu yararı ile 

toplum yararı arasında değil, kamu yararı ile bireysel çıkar arasındadır, denebilir. Ancak 

kamu yararı/bireysel çıkar farklılığı kadar ve belki daha fazla kamu yararı/toplum yararı 

ayrımı yapıldığı da bir gerçektir. Tarihsel gelişme bunu gösterdiği gibi Anayasalar da bu 

ayrımı yapmış bulunmaktadır (Akıllıoğlu 1991). 

Kamu yararı ile bireysel çıkarın nasıl ve neden birbirinden farklı olduğunu anlamak 

göreli olarak kolaydır. Çağdaş devletin tarihsel gelişimi birey/devlet ikilemi üzerinde 

kuruludur. 19’uncu yüzyıl kamu hukuku yazarlarının temel konusu birey ve kamu 

çıkarları arasındaki uzlaşma modelidir. Buna karşılık ikisi de birbirine benzeyen kamu 

yararı/toplum yararı ilişkisini açıklamak daha güçtür. 

3.4 Üstün Kamu Yararı 

“Üstün kamu yararı, aslında kamu yararı kavramının bir uzantısıdır. Kamu yararını 

tanımlamak, sınırlarını çizmek ne kadar zorsa, üstün kamu yararını tanımlamak ve 

sınırlarını da çizmek o denli zordur. Üstün kamu yararı, ortada birden fazla, birbiriyle 

çelişen kamu yararı olduğu durumda, karar vericiler için birini diğerine tercih etmede 

ölçüt olarak kullanılan bir kavramdır. Üstün kamu yararı tartışması genellikle çevresel 

değerler üzerinde en çok olumsuz etkide bulunan sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri 

ile çevre koruma çabaları arasında tercih yapılacağı zaman gündeme gelmektedir. 

Örneğin, bir orman alanının ya da kıyıların çevresel değerler olarak korunmasında mı 

yoksa turizme açılarak ekonomik kaynak yaratılmasında mı üstün kamu yararı 

olacaktır? Üstün kamu yararı konusunda ne Anayasa’da, ne de mevzuatta bir tanım 

olmamasına karşın, özellikle yönetsel yargının -Danıştay’ın- üstün kamu yararını 

çevresel değerler ve çevrenin korunması yönünde yorumladığı görülmektedir. Anayasa 

Mahkemesi’nin de, üstün kamu yararına açıklık getiren ve üstün kamu yararının 

çevresel değerlerin korunmasında olduğunu vurgulayan önemli bir kararı 

bulunmaktadır” (Mengi ve Duru 2010). 



30 

 

Mengi ve Duru’nun (2010)  da belirttiği gibi üstün kamu yararı kavramı, birden fazla 

(genellikle iki) kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda karar vericiler için 

belirleyici olması amacıyla doğmuş bir kavramdır. Üstün kamu yararı ile ilgili kesin bir 

tanımlama ya da tanımlamanın yapıldığı net bir yasa maddesi yoktur. Bu konudaki 

belirsizlik verilen kararların üstün kamu yararı kavramının doğrultusunda değişiklik 

göstermesine sebep olur. Üstün kamu yararı konusundaki bu durum, hem karar 

vericiler, hem de dava açıcılar açsından bir boşluk ve hareket alanı oluşturur.  

Özellikle çevre ve doğa koruma konularında “üstün kamu yararı” gerekçesi ile birçok 

dava açılmaktadır. Çevre konulu davalarda, genellikle, doğanın olduğu gibi korunması, 

biyolojik çeşitliliğin korunması, ormanların orman kalması, akarsulara müdahale 

edilmemesi başlıklarında “üstün kamu yararı” kararı çıkmakta ve “üstün kamu yararı” 

kavramı daha çok doğanın lehinde kararları sağlamaktadır. Ancak, bu konudaki 

belirsizlik zaman zaman aynı başlık için iki farklı davada iki farklı karara sebep olabilir. 

Örneğin, bir orman arazisinde bir davada çakışan iki kamu yararı, alanda maden 

işletmesi kurulması (ekonomik kalkınma sebebiyle kamu yararı) ve alanın turizme 

açılması olsun. Bu durumda idare alanın turizm alanı olmasında doğa ve kamu 

açısından üstün kamu yararı olduğu şeklinde karar verebilir. Başka bir durumda söz 

konusu iki kamu yararı: bir orman alanının orman kalması ve turizme açılması ise, idare 

ormanın orman olarak kalmasında üstün kamu yararı olduğu kararını verebilir. Sonuç 

olarak, “orman alanlarının orman kalmasında üstün kamu yararı vardır” ya da “orman 

arazilerinin turizme açılmasında üstün kamu yararı yoktur” şeklinde net bir şey 

söylenemez. 

Üstün kamu yararına başka bir örnek verecek olursak, örneğin, bir hidroelektrik santrali 

(HES) için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verilmiştir. Bu ÇED olumlu 

kararına konu HES ile elektrik üretilecektir ve söz konusu elektrik üretiminden elde 

edilecek yarardan herkes yararlanacaktır. Ancak elektriğin üretileceği vadi öyle bir 

vadidir ki, bu vadide elektriği üretmek için yapılacak çalışmalar vadiyi yıkacaktır, çok 

değerli bir ekosistemi ortadan kaldıracaktır, pek çok canlının yaşam alanını ortadan 

kaldıracak ya da tahrip edecektir. Sosyal manada toplumsal maliyetleri çok fazla 

olacaktır. Bu durumda biz elektrik üretilmesinde genel olarak kamu yararı olduğunu 
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kabul ederiz (bu bir gerçektir) ama vadide somut proje ile elektriğin üretilecek 

olmasının sosyal hayata, o vadinin ekosistemine, canlı yaşamına vereceği onarımı 

mümkün olmayan zararlar nedeni ile üstün kamu yararı kararının söz konusu vadinin 

korunmasında olduğunu söyleriz. Elektrik başka şekilde de üretilebilir ama bu vadi 

ülkenin başka bir yerinde bulunamayabilir. Bu vadinin korunması, yıkılmasından daha 

önemlidir. İşte bu noktada üstün kamu yararı kararı denilen kavram söz konusudur. 

Yukarıdaki örneği somutlaştırabilecek bir karar, Fırtına Vadisi’nde HES yapımının 

durdurulması istemli davanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Danıştay 6. Dairesi’nin 

Fırtına Vadisi için verdiği karar cümlesi şöyleydi:  “üstün kamu yararı doğal çevrenin 

korunmasıdır”. 

Danıştay 6. Dairesi E:1999/3929, K: 2001/2617, T:15.5.2001 sayılı kararı ile “Okul ya 

da maden işletmeciliği arasındaki kamu yararı çatışmasında üstün kamu yararının 

maden ocağı lehine olacağı tartışmasızdır.” şeklindeki ifadesi ile Danıştay kamu 

yararının yarıştığı durumlarda içtihadi bir kavram yaratarak “üstün kamu yararı” 

kavramını kullanmıştır. Bu yaklaşım  neredeyse ilgili tüm Danıştay kararlarında yerleşik 

hal almıştır. Danıştay 6. Dairesi, E:1995/5161, K:1996/1464, T: 25.3.1996 sayılı kararı 

ile Danıştay 5. Dairesi E:2007/8867, K:2009/5992, T:22.5.2009 sayılı kararlar da bu 

eğilim görülmektedir. Danıştay 6. Dairesi E:1997/6678, K:1998/6744, T:23.12.1998 

sayılı kararı ile “imar planlarının yargısal denetimi sırasında şehircilik ilkeleri, planlama 

esasları ve kamu yararı kriterlerinin yanı sıra “üstün kamu yararı” ilkesinin de 

gözetilmesi zorunlu olduğu” vurgulanmıştır.   

Anayasa’nın 56’ıncı maddesinde de tanımlandığı üzere çevre hakkı; “herkes, sağlıklı ve 

dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” hükmü ile tanımlanmıştır. Çevreyi 

geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve 

vatandaşların ödevidir.” biçiminde düzenlenmiştir. O halde, devlet, çevreyi korumaya 

dönük politikalar ile kamu yararını gerçekleştirmeye çalışıyor demektir. Sorun da 

aslında burada ortaya çıkmaktadır: Devlet, bir yandan çevre üzerinde pek çok olumsuz 

etki yaratabilecek sanayileşme (yatırımlar) ve kentleşme politikaları (imar planları) 

nedeniyle bir yandan da çevresel değerleri korumak için özel mülkiyet hakkını 

sınırlamaktadır; dikkat edilirse bunların hepsinde de “kamu yararı” olduğu gerekçesiyle 
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hareket edilmektedir. O zaman sorgulanması gereken şeylerin başında “kamu yararı” 

kavramından ne anlaşıldığı gelmelidir” (Mengi ve Duru 2010). 

3.5 Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması  

Mülkiyet hakkı, Anayasa’nın 35’inci maddesine göre kamu yararı gerekçesi ile 

sınırlandırılabilmektedir. Anayasa’nın 13’üncü maddesi mülkiyet hakkı içinde 

uygulanabilir. Bunun yanı sıra 1982 Anayasası’nda mülkiyet hakkının 

sınırlandırılmasını doğuran daha başka hükümlerde mevcuttur. Bu hükümlere örnek 

olarak kıyıların devletin hüküm ve tasarrufunda olduğunu belirten 43’üncü madde,  

topraksız köylülere toprak dağıtımı için büyük toprak mülkiyetine sınırlama getiren 

44’üncü madde, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde özel mülkiyette bulunan 

taşınmazların kamulaştırılmasını düzenleyen 46’ıncı madde, kültür ve tabiat 

varlıklarındaki özel mülkiyete sınır getirilebileceğini belirten 63’üncü madde, tabi 

servet ve kaynakların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu düzenleyen 168’inci 

madde, ormanların gözetiminin devlete ait olmasını ve devlet ormanlarının mülkiyetinin 

devredilemeyeceğini düzenleyen 169’uncu maddeler gösterilebilir. Bundan dolayı 

olağan dönemlerde mülkiyet hakkının sınırlama amaçları ve sınırlandırmada bulunması 

gereken şartlar açısından 13’üncü ve 35’inci maddeler ile mülkiyet hakkına dolaylı 

olarak sınırlandırma getiren maddelerin uygulanması gerekmektedir  (Şimşek 2010). 

Zira 13’üncü ve 35’inci maddeler sınırlandırmanın sınırlarını çizmektedir.  

Mülkiyetin, ancak kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği yolundaki kural bir yandan 

kanun koyucuya mülkiyet hakkının kamu yararının gerektirdiği durumlarda 

sınırlandırma imkanı vererek bir sınırlandırma amacı teşkil eder, bir yandan da mülkiyet 

hakkının kamu yararı amacı dışında sınırlanamayacağını öngörerek bir sınırlama sınırı 

oluşturur (Eren 1973). Anayasa Mahkemesi’ne göre kamu yararının gerektirdiği 

durumların belirlenmesi kanun koyucunun takdirindedir. Ancak kanun koyucunun bu 

yetkisi anayasa normları ile sınırlıdır, bu nedenle kanun koyucu takdir alanına giren 

değerlendirmelerde anayasal ilkelere uygun düzenlemeler yapmak zorundadır (Anayasa 

Mahkemesi’nin E.1992/22, K:1992/40, T: 17.06.1982 sayılı kararı). 
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3.6 Mülkiyet Hakkının Toplum Yararına Kullanılmasını Saptanması 

Anayasa’nın 35’inci maddesinin son fıkrası, mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı 

şekilde kullanılamayacağını öngörmektedir. Bu düzenlemenin mülkiyet hakkını, kanun 

koyucudan da önce kendiliğinden sınırlayan bir düzenleme mi olduğu yoksa kanun 

koyucuya “kamu yararı”  amacı yanında sınırlama için ikinci bir sebep mi verdiği 

konusu tartışmalıdır (Şimşek 2010). 

Bazı yazarlar mülkiyet hakkının toplum yararına kullanılamayacağını öngören bu 

düzenlemenin, mülkiyetin kamu yararı amacıyla sınırlanmasından farklı olarak, 

doğrudan malike ödevler yükleyen, hakkı daha en başından sınırlayan bir düzenleme 

olduğunu ifade etmektedirler (Bulut 2006). Bazı yazarlar ise bu kuralın malike ödevler 

de yüklemekle beraber, mülkiyet hakkının sınırlandırılması açısından ikinci bir 

sınırlama sebebi teşkil ettiğini ifade etmektedirler. 

Anayasa Mahkemesi’nin ise her iki yönde verdiği kararları da bulunmaktadır. Mahkeme 

bazı kararlarında “toplum yararına aykırı şekilde kullanmama” ilkesini malike, mülkiyet 

hakkını toplum yararına aykırı şekilde kullanmama ödevi yüklediğini ifade etmiştir. 

3.7 Kamulaştırma Yoluyla Mülkiyetin Sınırlandırılması 

2942 Sayılı Kanunda kamulaştırmanın tanımı yapılmamıştır. Gerek bilim adamlarının, 

gerekse uygulayıcıların tanımlarına rastlamak mümkündür. Bu tanımlardaki ortak nokta 

“kamu yararı” amacıyla özel kişilerin taşınmazların mülkiyet hakkının zorla ellerinden 

alınmasıdır. Anayasa bir taraftan mülkiyet hakkını güvence altına almış bir taraftan da 

kamulaştırmaya imkan vermiştir. Anayasa’nın 35’inci maddesine göre “Herkes 

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

sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz”. 

Anayasa’nın 46’ıncı maddesi, “kamu yararının gerektirdiği hallerde” kamulaştırma 

yapılmasına olanak vermektedir. Maddede, “Devlet ve kamu tüzel kişilerinin, kamu 
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yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette 

bulunan taşınmaz malların, kanunda gösterilen esas ve usullere göre… kamulaştırmaya 

yetkili oldukları” belirtilmiştir. Anayasa’nın bu hükmü doğrultusunda 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, devlet ve kamu tüzel 

kişileri tarafından yapılacak kamulaştırmalardaki esas ve usulleri düzenlemektedir. 

Pirler (1994) tarafından kamulaştırma şöyle tanımlanmıştır: “Kamulaştırma, kamu 

yararının gerektirdiği hallerde, özel kişilerin mülkiyetindeki taşınmazların, bedeli peşin 

veya taksitle verilerek bir kamu hizmetine tahsis edilmek üzere, sahibinin rızası hilafına, 

mülkiyetin zorla elinden alınmasıdır” (Pirler 1994). Keleş ve Mengi’ye (2014) göre ise 

“kamulaştırma, imar planlarının uygulanabilmesi için gereksinme duyulan kentsel 

arazileri edinmenin bir yolu olduğu kadar, kentsel arazi rantının kamuya 

kazandırılmasının bir yolu olarak da çağdaş kentbilimin en önemli uygulama 

araçlarından biridir.” Gerçekten de kamulaştırmayı kamu tüzel kişileri yaptığı ve 

kamulaştırılan şey taşınmaz mülkiyeti olduğuna göre her şeyden önce söz konusu 

taşınmazın imar planlarında o hizmetler için ayrılmış olması ve dolayısıyla kamu 

yararının bir gereği olarak taşınmaza ihtiyaç duyulması gerekir. Kamulaştırma işleminin 

konusu ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3’üncü maddesinde açıklığa 

kavuşturulmuş olup, bunlar; “yönetimlerin kanunlarla yapmak yükümlülüğünde 

bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan 

taşınmazlar, kaynaklar ve irtifak hakları” olarak sıralanmıştır.  

Bir taşınmazın kamulaştırılabilmesi için, tahsis edilme amacının, yani kamu yararının 

açık ve kesin olarak belirtilmesi, somut gerekçelere dayandırılması ve bu amacın uygun 

olması gerekir.
 

Özel mülkiyetteki bir taşınmazın kamulaştırılabilmesi için 

kamulaştırmayı yapacak olan kamu tüzel kişiliğinin her şeyden önce bir kamu yararı 

kararı alması gerekecektir.  

Kamulaştırma işleminin sebep unsurunu belirleyen kamu yararı kararı kavramına 2942 

sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer verilmiş ve bu maddede kamu 

yararı kararı verecek merciler sayılmıştır. Anılan maddeye göre alınan kamu yararı 

kararının 2942 Sayılı Kanunun 6’ıncı maddesine göre de onaylanması gerekir. 
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Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararlarının ayrıca 

onaylanması gerekmez. Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve 

projesine göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve 

onaylanmasına gerek olmamaktadır. Bu durumlarda yetkili icra organınca kamulaştırma 

işlemine başlanıldığını gösteren bir karar alınır. 

Kamu tüzel kişiliklerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz, kaynak veya irtifak 

hakları diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz. Taşınmaza, 

kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, 8’inci madde uyarınca bedel tespit eder. 

Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak 

başvurur.  

Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise 

anlaşmazlık, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince iki ay 

içinde karara bağlanır. Konu ile ilgili Danıştay kararı şöyledir: “Bir kamu kuruluşunun 

diğer bir kamu kuruluşuna ait bir taşınmazı kamulaştırması yok hükmündedir. Bu 

kurumun diğer bir kuruma ait taşınmazı kamulaştırması ancak 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu maddesinde sayılan usule göre yapılması gerekir” 

(Danıştay 6. Daire, E.1987/1156, T:25.11.1987 sayılı kararı). Bir başka Danıştay 

kararına göre ise onaylı imar planı gereğince yabancı uyruklulara ait taşınmazlar da 

kamulaştırılabilir (Danıştay 6.Daire, E.1987/405, K.188/52, T:19.1.1984 sayılı kararı). 

3.7.1 Turhal Belediyesi’nden uygulama örnekleri 

Belediyelerde farklı amaçlarla kamulaştırma işlemlerinin yapılması zorunlu olmaktadır. 

İncelenen Turhal Belediyesi, 13.11.2007 tarih ve 299 sayılı Encümen Kararı (EK 1) ile 

29 bağımsız parselde özel mülkiyete ait toplam 175.290,64 m
2’

lik alanda arıtma tesisi 

yapmak amacıyla kamu yararı kararı almış, devamında 27.12.2007 tarih ve 307 sayılı 

Encümen Kararı (EK 2) ile bu alanın kamulaştırılması kararını almıştır. 

Kamulaştırılacak alan mutlak tarım arazisi olup, halen tarımsal üretim yapılmaktadır. 

Belediye almış olduğu kamu yararı kararını ve kamulaştırma kararını uygulayamamıştır. 

Çünkü kamulaştırma yapabilecek miktarda ödeneği yoktur  (Şekil 3.1).   
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Şekil 3.1 Turhal Belediyesi Arıtma Tesis Alanı 

İkinci örnek olarak Turhal Belediyesi tarafından özel mülkiyette olan taşınmazın 

kamulaştırılması yapılmadan üzerinden yol geçirilerek asfalt dökmek suretiyle toplam 

690 m
2
’lik kısmına el atmış ve bu alan kamu hizmetine açılmıştır. Malikin açtığı dava 

sonucu Turhal Asliye Hukuk Mahkemesi, E.2004/42, K.2004/519, T. 02.12.2004 sayılı 

kararı ile davacıyı haklı bulmuş ve davacıya toplam 41.400.000.000 TL (TL’sından altı 

sıfır atılmamış hali) tazminat ödenmesine hükmetmiştir
11

 (EK 3) (Şekil 3.2). 

Turhal Belediyesi özel mülkiyette bulunan taşınmaza kamulaştırmasız olarak el atmıştır.  

Bu uygulamayla malikin mülkiyet hakkını sınırlandırmış ve mülkiyet hakkının özüne 

dokunmuştur. 

                                                           
11 Mülkiyet sahibi davalı, Turhal İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 414 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 

maliki olduğunu, bu gayrimenkule üzerinden yol geçirmek suretiyle davalı idare tarafından istimlaksız müdahale 

edildiğini, asfalt dökülen ve yol olarak kullanılan kısım dışında kalan miktarın ise kullanılmasına imkan kalmadığını, 

m2  değeri 60.000.000 TL den toplam kıymetinin 41.400.000.000 TL olduğunu istimlaksız el atma tazminatının 

kanuni faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı idare (belediye), açılan davayı 

kabul etmediklerini dava konusu parselin şuyulu parsel olduğunu imar haricinde olduğunu, yapılaşmaya müsait 

olmadığını, belediye tarafından dava konusu yere el atmanın söz konusu olmadığını, davacıların taşınmazlarını 

istedikleri gibi kullanabileceklerini (belediye,  bir taraftan taşınmazın şuyulu parsel olduğunu ve yapılaşmaya müsait 

olmadığını iddia ederken diğer taraftan malikin taşınmazını istediği gibi kullanabileceğini belirtiyor) belediyenin 

sadece kullanılmayan yeri çevrenin temiz kalması için asfaltladığını sahiplenme iradesinin bulunmadığını, dökülen 

asfaltın sökülebileceğini beyan ederek davanın reddini talep etmiştir. Mahkeme, belediyenin imar uygulamaları 

nedeniyle dava konusu taşınmazın ayrık nizam haline geldiği, konut yapımına elverişli olmadığı ayrıca buranın 

üzerine belediye tarafından asfalt dökülmek suretiyle bitişiğindeki diğer bina sahipleri tarafından otopark olarak 

kullanıldığı, bu şekilde el atıldığı ve davacılar tarafından tasarruf edilemeyecek hale getirildiğine hükmederek 

davacılara kamulaştırmasız el atma tazminatı ödenmesine hükmetmiştir. 
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Şekil 3.2 Kamulaştırmasız El Atılan Alan 
 

Başka bir örnekte ise Turhal Belediyesi’nin 02.06.2011 tarih ve 156 sayılı Encümen 

Kararı (EK 4)  ile imar planında park alanına isabet eden özel mülkiyete ait olan ve 

üzerinde bir katlı kargir ev bulunan taşınmazın satın alma usulü ile kamulaştırılmasına 

karar verilmiştir. 02.08.2011 tarihli Kıymet Takdir Komisyonu Kararı (EK 4) ile 204,56 

m
2
 arsa üzerindeki bir katlı konuta 80.000 TL değer takdir edilerek

 
ve 02.08.2011 tarihli 

Uzlaşma Komisyonu Kararı (EK 5) ile malikle uzlaşılarak taşınmazın kamulaştırılması 

işlemi tamamlanmıştır (Şekli 3.3). 

 
Şekil 3.3 Kamulaştırma Yoluyla Satın Alınan Alan 
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Turhal Belediyesi tarafından özel mülkiyette olan 705 ada ve 1 nolu parselde 620,39 

m
2
’lik alanın 256.00 m

2
’lik kısmına (imar planında otopark alanı olarak düzenlenmiş) 

karşılık, mülkiyeti belediyeye ait 705 ada ve 4 nolu parselde bulunan 42.93 m
2
’lik 

taşınmaz ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26’ıncı maddesi hükümleri 

doğrultusunda takas etmiştir (Şekil 3.4) ve (Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.4 Takas Suretiyle Kamulaştırılan Alan 

 

Şekil 3.5 Takas Edilen Alanın Durum Haritası (Ölçeksiz) 

Turhal Belediyesi’nin kamu hizmetlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu özel 

mülkiyetteki taşınmazları genellikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26’ıncı 

maddesi hükümleri doğrultusunda takas suretiyle edindiği, birçok belediyenin yaptığı 
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kamulaştırmasız el atma uygulamasının Turhal Belediyesi’nce de yaygın olarak 

kullanılmak suretiyle mülkiyet hakkına müdahale edildiği, bunun yanı sıra  az da olsa 

satın alma usulünün uygulandığı aşağıdaki çizelgeden de anlaşılmaktadır (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1 2009-2014 Döneminde Turhal Belediyesi’nce Yapılan Kamulaştırma ve 

Kamulaştırmasız El Atma İşlemleri (Anonim2015) 

 

KAMULAŞTIRMANIN                                                                                  

AMACI 

KAMULAŞTIRMA  

KAMULAŞTIRMASIZ 

EL ATMA 
Trampa Usulü (2942 

Sayılı Kanun, m.26) 

Satın Alma  Usulü (2942 

Sayılı Kanun, m.8) 

İşlem Sayısı m2 

 
İşlem Sayısı m2 

 
İşlem Sayısı m2 

 

Park 3 9.875,15 4 2.650,74 34 1.417.43 

Yol 73 1.519,43 - ----- 28 3.116.74 

Belediye Hizmet Alanı 2 12.617,46 1 3.405,25 - -------- 

Otopark 1 4.619,78 2 4.718,00 7 2.819,67 

İbadet Alanı 2 2.718,41 - -------- - --------- 

Toplam 81 31.350,23 7 10.773,99 69 7.353,84 

3.7.2 Kamulaştırmada bedel tespit usulleri 

Kamulaştırma işlemlerinde uyuşmazlıkların büyük çoğunluğu tespit edilen bedel 

konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Kamulaştırma bedelinin tespit usulleri 

Keleş’e göre nesnel ya da yasal bedel ölçütü ve öznel bedel ölçütü olmak üzere iki 

türlüdür. Kalabalık’a (2002) göre ise nesnel, öznel, karma ve organik olmak üzere dört 

usul bulunmaktadır.  

3.7.2.1 Nesnel (objektif) usul  

Nesnel ya da yasal bedel ölçütü, kamulaştırma bedelinin yasalarla kamunun ödeme gücü 

içinde ve kamu yararına uygun saptanması gerekir (Keleş ve Mengi 2014). Nesnel 

usulde taşınmazın piyasa değerinden daha çok kamunun ödeme gücü esas alınmaktadır. 

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

belirlenmesinde “bilinen, belirli ve sabit” bir değerin esas alındığı bedel tespit 
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yöntemidir. “Karineler Sistemi” adı da verilen bu usulde takdir ve tahminin yeri yoktur 

(Kalabalık 2002). Taşınmazın değerinin belirlenmesinde “bilinen, belirli ve sabit” bir 

değerin esas alındığı bedel tespit yöntemidir. Objektif (nesnel) bedelle yapılan 

kamulaştırmalar, kamu yönetimine, kentlerin içinde ve gelişme alanlarında çok 

miktarda arsa ve araziyi ucuz fiyatlarla elde etme olanağı verir. Usul, özellikle 

azgelişmiş ülkelerin yoksul belediyeleri için bir cankurtaran simidi gibidir (Keleş 2004). 

3.7.2.2 Öznel (subjektif) usul  

Öznel bedel ölçütü ise, kamulaştırılacak taşınmaz için piyasada geçerli ederin ödenmesi 

anlamına gelmektedir. Türkiye’de 1961 Anayasası’nın 38’inci maddesi, taşınmazların 

gerçek karşılıklarının peşin olarak ödenmesi koşuluyla kamulaştırmaya olanak 

vermiştir. Bu, kamulaştırmalarda öznel bedelin benimsenmesi anlamına gelmektedir 

(Keleş ve Mengi 2014). 

Taşınmaz bedelinin tespitinde, taşınmaza komşu olan diğer taşınmazların emsal 

değerleri ve alım satım rayici (sürüm değeri) gibi hususların dikkate alındığı usule öznel 

(subjektif) adı verilir (Kalabalık 2002). Öznel (subjektif) bedel ölçütü, taşınmaz için 

piyasada geçerli fiyatın tam olarak sahibine ödenmesini gerektirir. Fiyat ise, taşınmazın 

benzerlerine bakılarak saptanır. Söz konusu rayiç bedel (sürüm değeri) ölçütünün, kamu 

yönetimlerini ağır ödeme yükü altına soktuğu ve kent planlamasını güçleştirdiği açıktır  

(Keleş 2004.) 

3.7.2.3 Karma usul  

Karma usul; nesnel ve öznel usul arasında bir denge sağlayabilmek ve iki usulün de 

olumlu yanlarını tek bir sistemde toplayabilmek için oluşturulmuş bir diğer bedel tespit 

usulüdür. Bu usulde, kamulaştırılacak taşınmazın, kamulaştırmanın yapıldığı yıl 

içindeki maliyeti, emsal alım-satım bedeli gibi bazı objektif esaslar tespit edildikten 

sonra, kıymeti takdir eden kurullar bedelin nihai olarak tespitinde serbest 

bırakılmaktadır (Kalabalık 2002).   
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2942 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesine taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitinde; 

taşınmazın (i) cins ve nevini, (ii) yüzölçümünü, (iii) kıymetini etkileyebilecek bütün 

nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, (iv) varsa vergi beyanını, (v) 

kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, (vi) arazilerde, 

taşınmaz veya kaynağın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde 

getireceği net gelirini, (vii) arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı 

olmayan emsal satışlara göre satış değerini, (viii) yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı 

maliyet hesaplarını ve yıpranma payını ve (ix) bu fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit 

edilen arazi bedelinin yarısını geçmemek ve her bir ölçünün etkisi açıklanmak kaydıyla 

bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri esas tutarak düzenleyecekleri 

rapora göre tespit ve takdir edeceklerdir. Değerleme raporunun 2942 Sayılı Kanunun 

11’inci maddesinde sayılan bütün unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirterek ve ilgililerin 

beyanları ile Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen değerleme standartlarına uygun 

ve gerekçeli değerleme raporuna dayalı olarak taşınmazın değerlemesi yapılacak olması 

da bedel takdirinde karma usulün kullanılması gerektiğini göstermektedir.    

3.7.2.4 Organik usul  

Organik usulde, bedelin tespiti, ya doğrudan idare ya da yarı yargısal kurullar tarafından 

ya da mal sahipleri tarafından kurulacak bir jüri tarafından yapılmaktadır (Kalabalık 

2002). Görüldüğü gibi organik usulde bedel genellikle bir kurul ya da jüri tarafından 

yapılmaktadır. 

3.8 Sınırlandırılmalarda Bulunması Gereken Şartlar  

Anayasa’nın mülkiyet hakkını düzenleyen 35’inci maddesinde mülkiyet hakkının ancak 

kanunla sınırlandırılabileceği belirtilmiştir. Anayasa’nın 13’üncü maddesinde de, temel 

hak ve özgürlüklerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak yasayla sınırlanabileceği, bu 

sınırlamaların Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik 

Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı belirtilmiştir. 
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3.8.1 Kanunla sınırlama  

Temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabilmesinin altında yatan espri şudur: 

Demokratik bir toplumda iktidarın kaynağı halktır, halkı da yasama meclisi temsil 

ettiğine göre sınırlama ancak yasama meclisinin iradesi olan kanun ile olabilir. Üstelik 

yasama meclisinde görüşmeler topluma açık şekilde yapıldığı için mülkiyet hakkına 

getirilen sınırlamaların kamuoyu önünde tartışılması sağlanır. Bu nedenle, Fransız İnsan 

ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nden bu yana, demokratik hukuk devletlerinde, temel hak 

ve özgürlüklerin ancak halkın temsilcisi olan yasama organı tarafından ve bir kanunla 

sınırlanabileceği kabul edilmektedir (Fendoğlu 2002). 

3.8.2 Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olma 

Sınırlamalar Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır. Anayasa’nın sözü ve ruhu 

kavramı, bir bütün olarak Anayasa’nın tamamını ifade eder. Bu kapsamda mülkiyet 

hakkına getirilecek sınırlamaların Anayasa’nın genel felsefesine ve ondan çıkan temel 

anlama uygun olması gerekir (Şimşek 2010). 

3.8.3 Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmama  

Mülkiyet hakkına getirilen sınırlamaların demokratik toplumun gereklerine aykırı 

olmaması gerekir. 1961 Anayasası’nda teme hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile ilgili 

olarak yer alan “hakkın özüne dokunmama ilkesi” yerine 1982 Anayasası’nın 13’üncü 

maddesinin ilk şeklinde “demokratik toplumun gereklerine aykırı olmama” ilkesi 

benimsenmiştir. 

Belirtilen değişikliğin önemli bir gerekçesinin de “hakkın özü” kavramının; temel hak 

ve özgürlükler konusunda hemen hiçbir sınırlamaya izin vermeyerek ülkede devlet 

otoritesinin zayıflamasına neden olduğu ifade edilmiştir (Arslan 2002).  Bu görüşe göre 

temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamaların hakkın özü kavramına dayanılarak 

Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi, siyasi iktidarı çaresiz bırakmakta ve otoritenin 



43 

 

zayıflamasına neden olmaktadır (Arslan 2002). Çünkü demokratik toplumun gereklerine 

uygun olarak yapılabilecek sınırlamaların pek çoğu hakkın özüne dokunmaktadır 

(Gözler 2001). “Hakkın özü” kavramı yerine “demokratik toplum düzeninin gerekleri” 

kavramının oturtulması şeklindeki düzenleme, devlete ve siyasi iktidara belirli bir 

hareket alanı tanıyarak ülke içerisinde otoritenin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. 

3.8.4 Hakkın özüne dokunmama 

1961 Anayasası’nda bulunmasına rağmen 1982 Anayasası’nın 13’üncü maddesinin ilk 

halinde yer almayan “hakkın özüne dokunmama” ilkesi 4709 sayılı Kanun’la yapılan 

değişiklikle Anayasa’ya tekrar girmiştir. 1961 Anayasası’nda yer alan “hakkın özü” 

ifadesine 1982 Anayasası’nın 13’üncü maddesinin ilk halinde yer verilmemesine ilişkin 

gerekçeler ne kadar haklı ise “hakkın özü” kavramının 13’üncü maddesine dahil 

edilmesi de o ölçüde talihsizlik olmuştur (Gözler 2001).  

Hakkın özü kavramı, bir hakkın birbirinden farklı iki unsuru (çekirdek ve çevre) 

bulunduğu varsayımına dayanmaktadır. Buna göre hakkın temelini oluşturan ve 

dokunulmaz kabul edilen çekirdek, bazı durumlarda sınırlandırılabilen bir çevre ile 

sarılmıştır. Bu dokunulamayan çekirdek kısma hakkın özü denilmektedir. Bir başka 

tanımla, bir hakkın özü, dokunulduğunda söz konusu özgürlüğü anlamsız kılacak olan 

asli çekirdeğidir (Fendoğlu 2002). 

3.8.5 Laik Cumhuriyet’in gereklerine aykırı olmama 

1961 Anayasası’nda ve 1982 Anayasası’nın 13’üncü maddesinin ilk halinde yer 

almamasına rağmen Anayasa’nın 13’üncü maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklikle 

madde metnine giren bu ilkeye göre sınırlamalar,  laik Cumhuriyet’in gereklerine aykırı 

olamaz. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının sınırını gösteren, demokratik 

toplum düzeninin gerekleri ilkesine laik cumhuriyetin gerekleri kavramı ilave edilmiştir. 
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Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda “Laik Cumhuriyetin gerekleri” 

ile ilgili çalışmalarda ibarenin daha çok laiklik yönüne vurgu yapılmaktadır. Fakat söz 

konusu ibare laik cumhuriyetin sadece laiklik değil, tüm özelliklerine vurgu 

yapmaktadır. Buna göre temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamaların sadece laiklik 

ilkesine değil, Anayasa’nın ikinci maddesinde Cumhuriyet’in nitelikleri olarak sayılan 

ilkelerin tamamına uygun olması gerekir (Şimşek 2010).  

“Laik Cumhuriyet’in gerekleri” ibaresi, mülkiyet hakkına herhangi bir dinin gereklerine 

göre sınırlama yapılmamasını ya da bu sınırlamaların, dini inançlar karşısında devletin 

tarafsızlığını zedelememesini ifade eder (Şimşek 2010).  

Anayasa Mahkemesi laik Cumhuriyet’in gereklerinin bir sınırlama sınırı olarak yer 

almadığı 1961 Anayasası döneminde verdiği bazı kararlarında, mülkiyet hakkına 

getirilecek sınırlamaların Cumhuriyet’in Anayasa’nın 2’inci maddesinde belirtilen 

niteliklere uygun olması gerektiğini vurgulamıştır. Örneğin, E.1963/144, K:1967/6, T: 

14.02.1967 sayılı kararda; “Kanun koyucu, mülkiyet hakkı ile ilgili hükümleri, 

Anayasa’nın Cumhuriyetin niteliklerini belirten 2’inci maddesinde yer alan ilkelerle ve 

özellikle insan haklarıyla ve demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti prensipleriyle 

bağdaşır biçimde düzenlemek durumundadır” ifadelerine yer vermiştir. 

3.8.6 Ölçülülük ilkesine uygunluk  

Ölçülülük ilkesi, sınırlama için kullanılan araç ile sınırlamanın sonuçları arasındaki 

ilişkiyi betimleyen bir kavramdır. Ölçülülük ilkesinin temel amacı, temel hak ve 

özgürlüklerin gereğinden fazla sınırlandırılmasını önlemektir (Fendoğlu 2002). Zaten 

13’üncü maddenin gerekçesinde sınırlama ile amaç arasında denge bulunması gerektiği 

belirtilmiş ve amacın gerektiğinden daha fazla sınırlama yapılmasının mümkün 

olmadığı ifade edilmiştir (Aliefendioğlu 2002). 
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3.8.7 Tazminat Ödenmesi  

Mülkiyet hakkına yapılacak müdahaleler karşılığında malike tazminat ödenmesi 

konusunda 35’inci maddenin metninde herhangi bir ifade yer almamaktadır. Sadece 

kamulaştırmayı düzenleyen 46’ıncı maddesinde kamulaştırmanın gerçek karşılık 

üzerinden yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Her ne kadar 35’inci maddede bu yönde hüküm bulunmasa dahi Anayasa Mahkemesi, 

mülkiyetin hukuken ya da fiilen kamu idaresine geçtiği durumlarda malike tazminat 

ödenmesi gerektiği görüşündedir. Tazminatsız olarak mülke el konulması Anayasa 

Mahkemesi tarafından hakkın özüne dokunma olarak kabul edilmektedir. Anayasa 

Mahkemesi’nin E:2002/112, K:2003/33, T: 10.04.2003 sayılı kararında; “Taşınmazın 

hiçbir karşılık ödenmeden idareye geçmesi, mülkiyet hakkının sınırlanmasını aşan, 

hakkın özünü zedeleyen bir durumdur” değerlendirmesi yapılmıştır.  
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4.   MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASININ ETKİLERİ 

4.1 Kamulaştırmanın Neden Olduğu Toplumsal ve Psikolojik Sorunlar 

Modern toplumun bireylerinin en temel haklarından biri olan mülkiyet hakkına, kamu 

yararı amaçlansa da, çok ağır bir müdahale olan kamulaştırma, birey veya toplumda 

sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Temelde toplum yararı ve toplum 

düzeni amaçlanarak yapılan kamulaştırma, temel haklardan olan mülkiyet hakkına 

yaptığı müdahaleyle kısa ve uzun vadede ağır zararlara, devlete olan güvenin 

düşmanlığa dönüşmesine, kamulaştırma yapanların kamu düzenini bozmak gibi bir 

paradoksla karşılaşmasına yol açmaktadır. Peki diğer zarar veya faydası göz ardı 

edildiğinde elde kalan kamulaştırma bedeli ne işe yarar, nerelerde kullanılmaktadır? 

Evren (2012) tarafından yapılan çalışmada, vatandaşlara ve kamulaştırma yapan 

kurumların yönetici ve uzmanları ile yüzyüze görüşme ve anket sonuçlarına göre elde 

ettiği sonuçlar aşağıda özet olarak verilmiştir (Çizelge 4.1). Vatandaşlar çoğunlukla 

kamulaştırma bedelini, yeni taşınmaz alımında ve borç kapatmakta kullandıklarını 

belirtmektedirler. Kamulaştırma yapan kurumların yönetici ve uzmanlarının gözlemine 

göre de vatandaşlar çoğunlukla kamulaştırma bedelini, yeni taşınmaz alımı ve 

borçlarının ödenmesinde kullanmayı tercih etmektedir (Çizelge 4.2). 

Çizelge 4.1 Vatandaşın kamulaştırma bedelini kullanım alanları (Evren 2012) 

Kullanım Alanları Sayı Oran (%) 

Borç kapatmakta 63 36 

Yeni taşınmaz alımında 57 32 

Eğitim amaçlı 19 12 

Faiz yatırımında 10 6 

İstihdam amaçlı yatırımda 5 3 

Döviz alımında 7 5 

Alkol kullanımında 0 0 

Seyahat amaçlı 7 5 

Gece/eğlence hayatında 2 2 

Toplam 170 100 
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Çizelge 4.2 Kamulaştırma yapanlara göre vatandaşın kamulaştırma bedelini kullanım 

alanları (Evren 2012) 

Hukukçu uzmanlar, maliklere ödenen kamulaştırma bedelinin % 54’ü yeni taşınmaz 

alımı ve % 29’u ise borç kapatmak için kullanıldığını belirtmişlerdir (Evren 2012). 

Kamulaştırma yapan kurumların yöneticileri ve uzmanlarına göre nakit olarak ödenen 

kamulaştırma bedelinin çoğunlukla, var olan borçların kapatılması için kullanıldığı 

belirtilmişse de geniş kapsamlı kamulaştırma yapılan bölgelerde mantar gibi türeyen 

pavyon ve eğlence mekanları önemli bir sorunu işaret etmektedir. Bu koşullarda 

kamulaştırma bedelinin kullanımı konusunda daha bedel ödenmeden, yatırım 

uzmanlarının da desteği ve danışmanlığı alınarak çeşitli sosyal yaraların açılmasının 

önüne geçilmesi sağlanmalıdır.  

4.1.1 Toplumsal Sorunlar 

Zorla el atma hareketi olan kamulaştırma, küçük uygulamalarda bireyi etkilediği gibi 

büyük çaplı kamulaştırmalarda önemli bir toplum kesiminin bunalıma sürüklenmesine 

sebep olmaktadır. Kamulaştırmayla oluşan bu toplumsal ve sosyolojik sorunlar, ileri 

görüşlü kamu yöneticileri tarafından daha işleme hiç başlamadan, dolayısıyla sorunlar 

çıkmadan kamusal politikalarla çözülmelidir. Aksi halde kamusal yarar gerçekleşmediği 

gibi, toplum huzur ve barışını bozacak bir tehlikeyi içinde barındırmaktadır. 

Kullanım Alanları Sayı Oran (%) 

Borç kapatmakta 110 32 

Yeni taşınmaz alımında 126 47 

Eğitim amaçlı 27 4 

Faiz yatırımında 20 3 

İstihdam amaçlı yatırımda 29 6 

Döviz alımında 18 3 

Alkol kullanımında 7 1 

Seyahat amaçlı 8 1 

Gece/eğlence hayatında 9 2 

Toplam 356 100 
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Burada kamulaştırmayı hayati fonksiyonlara dönük ve çevresel fonksiyonlara dönük 

kamulaştırmalar olarak ikiye ayırabilir. Eğer yapılan kamulaştırma birey veya ailenin 

yaşadığı evinde içinde olduğu veya ekonomik kazancının tamamını elde ettiği, maddi ve 

manevi bağlarla bağlı olduğu, yer değiştirmeyi, yeniden yerleşimi gerektirecek bir 

boyutta ise, hayati fonksiyonlara dönük; yeniden yerleşimi gerektirecek bir boyutta 

değilse, çevresel fonksiyonlara dönük kamulaştırmalardır. Kamulaştırma ile başka bir 

yerleşim birimine göç eden insanlar, eski çevrelerinden ayrılmaları nedeniyle davranış 

normlarını kaybetmekte, komşuluk ilişkilerini yeniden oluşturmakta ve gittiği yerde 

süregelen sosyal ilişkiler ağına dahil olmaya zorlanmakta, sonuçta uyumsuzluk 

göstermektedir. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan yasaların sadece teknik 

ve hukuki boyutunun düzenlendiğini, aslında bunlardan daha önce ve öncelikle sosyal 

ve psikolojik boyutunun düzenlenmesi gerektiğini göstermektedir. 

Yerleşim yerini değiştirmek, göç etmek zorunda kalanlar, gittikleri yeni yerleşim 

birimlerinde yeni sorunların doğmasına sebep olmakta bu sebeple, kavimler göçü gibi 

oradakilerin yerlerini değiştirmelerinin zorunlu olduğunu düşünmeleri sonucu 

doğmaktadır. İşsizlik ve kamulaştırma bedellerinin kullanımı ile ilgili sorunlar, kayıtları 

tutulmayan, kısa ve uzun zamana yayılan etkileri olan sosyal kayıplarda kamulaştırma 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Kamulaştırmayı yapan kurumların, işsizlik sorununun 

çözümü ve kamulaştırma bedellerinin kullanımı ile ilgili danışmanlık yapan bir 

birimlerinin olmaması, mal sahiplerinin ekonomik sıkıntı yaşamasına sebep olmaktadır. 

 4.1.2 Psikolojik sorunlar 

Mal sahipleri kamulaştırma yapan kamu kurumlarına, psikolojik, sosyal ve ekonomik 

kaygılarla tepki gösterebilirler. Kamulaştırmada kullanılan yöntem ve araçlar kurum ile 

birey arasında olmaktan çıkıp kamuoyunu ilgilendiren büyük boyutlara 

ulaşabilmektedir. İstanbul’da 1960 öncesinde yapılan imar çalışmalarında, Keban Barajı 

kamulaştırmalarında, Urfa’da toprak reformunda ve Gökova Termik Santrali 

çalışmalarında bu sorunlara sıkça rastlanmıştır. Sadece ekonomik kaygılarla yapılan 

göçler bile yaşanan hasret sebebiyle onarılmaz yaralar açmakta, mutsuz ve huzursuz 

etmekte, ayrıca her türlü maddi kazanımları bırakmayı göze alarak ilk uygun fırsatta 
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geri dönüş yolu aranmaktadır. Geri dönüşün imkansız olduğu, kamu yararı adına, zorla 

ve kamu kurumları gücüyle yapılan göçler ise, yaraları kangren haline getirmekte, 

devlete yönelik önemli bir tepkiye dönüşebilmekte, kamulaştırma bedeli ise bedel 

sayılmamaktadır. İyi organize edilmemiş, öncesi ve sonrası planlanmamış, belli 

kesimlere avantajlar sağlarken, diğer bir kesim için adaletin yeterince sağlanamadığı 

kamulaştırma uygulamaları sonucu, kendini dezavantajlı hissedenlerde; referans 

aldıkları avantajlı kesimle kendi durumlarını kıyas ettiklerinde kapıldıkları eksiklik, 

haksızlık ve yoksunluk duyguları potansiyel şiddet ve suç aktörü olmaları sonucunu 

doğurabilmektedir. Asıl dikkat çekici olan ise, araştırmalarda ikinci kuşağın taşıdığı suç 

potansiyelinin birinci kuşağa göre fazlalığıdır. 

Kamulaştırma Kanunu, hukuksal yapısı, idari ve adli sürecindeki karmaşıklığı ile 

bireylerin kişisel, sosyal ve psikolojik özelliklerini dikkate almamaktadır. Bu durumun 

yol açabileceği devlet-toplum ilişkilerinin zedelenmesini engellemek için kamulaştırma 

yapan kurum ve ilgili görevlilerin mal sahiplerinin psikolojik ve ekonomik yapılarını 

analiz ederek yaklaşmayı öngörebilmesi gerekir. Toplumsal faydanın, toplam toplumsal 

ve bireysel zarardan fazla olması gerekir. Kamulaştırma uygulayıcılarının dikkat, uygun 

ortam oluşturma ve sorumlu davranışı; sosyal ve psikolojik yaklaşımı da ancak eğitim 

döneminde bu formasyonun kazandırılmasıyla mümkündür. Kamulaştırmaya konu mal, 

malikinin içinde oturduğu bir konut, ticaret ve mesleğini yürüttüğü işyeri, kendisi ve 

ailesinin asıl geçim kaynağı gibi, tarihten gelen, ruhsal ve ekonomik bağlarla bağlı 

olduğu bir mülk ise oluşan manevi sarsıntı, mevcut kamulaştırma yapısında hiçbir 

zaman ödenmediği, hatta öngörülmediği için maliki saldırganlaştırır. Mal sahibi kurumu 

ve uygulayıcıları kasıtlı ve taraflı davranmakla itham ederek, fiili ve hukuki engelleme 

yapmaya çalışır. İş iftira, hakaret ve fiili kavgaya kadar gidebilir. 

Dikmen Kentsel Dönüşüm alanındaki vatandaşlar, hala basına yansıyan olaylı 

gecekondu yıkımı görüntüleri haricinde, siyasal etkilere de maruz bırakılmışlardır. 

Temsil ettikleri toplumsal kökeni aşan bir söyleme sahip olmaları, onların hem siyaset 

dünyası, hem de akademik dünyanın resmi ve gayrı resmi destekleriyle bir direnç 

noktası oluşturduklarını göstermektedir. Bu bölge, bir dönem göz yumulan 

gecekondulaşma sonucu, geri kalmışlık göstergesi varoşların, kentsel alanların ortasında 
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kalmasıyla oluşan yeni rantın, yeniden paylaşıma konu edilmesi yolunda, yürütülen 

mevzuat çalışmalarının şekillenmesi için örnek olmaya adaydır. Bu alan ve benzer 

dönüşümler çoğunlukla, konuya fiziksel bakılarak orta ve üst gelir gruplarının paydaş 

olabileceği lüks konutlarla cazibe merkezi olurken, varsa yıllarca bu bölgelerdeki 

dezavantajları yüklenenlerin ve üçüncül etkiye maruz kalanların ekonomik, kültürel, 

sosyal, politik ve mekansal sorunları konu edilmemektedir (Evren 2012).  

Yapılacak düzenlemede kamulaştırmanın kullanılması ve kurumların işleme sadece 

fiziksel bir operasyon, bağımsız bir faaliyet veya insani boyuttan soyutlanarak düğmeye 

basıldığında çalışan bir makine gözüyle bakmaları insanları derinden etkilemiştir. Yer 

değiştirmek zorunda kalanların % 89’u, araştırmalara göre; yer değiştirme tarihinden 

sonra, en geç sekizinci yılda; yer değiştirme tarihine göre ekonomik açıdan daha kötü 

durumdadırlar. Tarihi gerçeklerin ortaya koyduğuna göre, kısa veya uzun vadede nesil 

kayıplarına sebep olan; göç olgusunu yaşayanlardan % 65 oranındaki önemli bir kesim, 

gittiği yerde daha iyi ekonomik şartlarda yaşasa da, ilk uygun fırsatta ayrıldığı 

memlekete özlem sebebiyle geri gitmeyi düşünmektedir. Evren’in (2012) yaptığı 

çalışmanın sonuçlarına göre yeniden yerleşim, göç veya kamulaştırma sonucu yaşanan 

ruhsal sorunlar şöyle sıralanmıştır:  

• Yer değiştirerek yeni bir hayata geçen insanlar; alışılan geçim kaynaklarını terk ederek 

gittiği yerdeki çalışma zorluğuna, yeni alet ve yöntemleri kullanma, bu konularda 

kendini yetiştirme çabaları, “stres faktörü” olarak ortaya çıkmaktadır. 

• Eksen I tanısı yanında, distimik bozukluk, uyum bozukluğu, konversiyon, 

somatizasyon, depresyon, özgül fobi, panik bozukluk ve sosyal fobi tanıları izlenmiştir. 

• Kültüründen, gelenek ve göreneklerinden kopma, büyüklere saygıdan uzaklaşma, 

kendini yalnız ve savunmasız görmelerine, koruma mekanizmasını geliştirme 

zorunluluğuna “agresivite”ye neden olmaktadır. 

• Dizanteri, sıtma, paraziter hastalıklar. 

• Baba otoritesinden kopan, eş ve çocukların çalıştığı ailelerde evde kimin sözünün 

geçeceği karmaşası yaşanmakta, değer yargıları değişmekte, öfke, sertlik, şaşkınlık ve 

kuşkuyla karakterize ‘‘paranoit’’ fikirler ortaya çıkmaktadır. 
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• Gidilen yeni yerleşim biriminden memnun olmamanın en önde gelen sebebi olan, 

yalnızlık duygusu ve içe kapanma (otizm) ile beraber çeşitli düzeylerde depresyonlar. 

• Aynı mahallede, aynı sokakta toplanma şeklinde kendini gösteren “yabancılaşma”.  

• Aşağılık duygusu ve panik reaksiyonu. 

• Batıl itikatlara eğilim. 

• Geleceği garantilemek için saklama duygusu. 

• Davranış bozuklukları, kendini kabul ettirebilme. 

• Anne-babaya aşırı saygısızlık, onları beğenmeme, yetersiz bulma, kuşak çatışması, 

evden kaçmalar, intiharlar. 

• Ahlaki çöküntü, ruhsal bunalım, üzüntü, kırgınlık, gerginlik. 

• Dar ölçekte itimat, geniş ölçekte insanlara güvensizlik. 

• Kadınlarda erkeklere göre daha fazla umutsuzluk. 

• Kamulaştırmadan dolayı devlete ve kamu kurumlarına olan güvensizlik sonucu oluşan 

tepkinin iftira ve hakaret yoluyla kendini göstermesi. 

• Başka dünyada yaşıyormuş gibi davranma, “savaş psikozu”. 

• Yeni yerleşime konu alanlarda daha çok trafik ve iş kazaları. 

• İşsizlik sebebiyle ilave psikolojik sorunlar. 

• İrade zayıflığı; bağımlılığı, bağımlı olma ihtiyacı hissetme. 

• Psikolojik sorunların yeniden yerleşilen bölgelerdeki insanlara bulaşması sonucu, 

çatışma ve yeni toplumsal çatışma konularının doğması. 

• Planlanamayan bu değişikliklerin yeni yerleşilen kentsel çözüm sistemlerini 

çökertmesi; örneğin okullarda öğretmenlerin öğretimi bırakmak zorunda kalarak, 

öğrenci ile beraber veliyi de eğitmek zorunda kalması. 

• Kentsel amaçlarla yeniden yerleşime tabi olan kişilerin, hem ayrılmadan önce, hem de 

ayrıldıktan sonra, iyi veya kötü niyetli çevre ve siyasetçiler tarafından, siyasal malzeme 

olarak değerlendirilmesinden dolayı suiistimale açık, -güvenecek dal arar- bir durumda 

kalması. 

İnceleme sonuçlarına göre uygulayıcı kurumların yönetici ve uzmanlarının empati 

yaparak anlayışlı ve soğukkanlı yaklaşmaları geliştirmeleri zorunlu görülmektedir. 

Kamulaştırma yapan kurumun mevcut sistemdeki ilan haricinde, kamuoyunu 

bilgilendirmesi, açıklamalarla ikna etmesi beklenmelidir. Yeniden yerleşim sonucu 
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devlet eliyle iskan edilenlere barınak, çevre, teknik ve sosyal altyapı sunumu yapılması 

bu insanlarla yerleşik olanlar arasında ayrımcılık gibi değerlendirildiğinden ayrıca 

gruplaşma yerleşiklerle yeni gelenler arasında çekişme ve kavgalara sebep 

olabilmektedir. 

Plan uygulamalarının amacı, birey ve topluluklar için toplu yarar ve çıkarları en yüksek 

düzeye çıkarmaktır. Aksi halde kentsel yoğunluk, doğadan kopma, hava kirliliği, 

gürültü gibi parametreler bütün canlıları, doğayı, çevreyi etkiler; insanları fizyolojik, 

psikolojik, bozukluklara iterler. Bu tür yerleşimler, toplumsal, bireysel çatışmalara, 

salgın ve sinir hastalıklarına, metabolizma bozukluklarına, gençler arasında suçluluğun 

artışına, sosyal düzensizliklere sebep olur. Bu gibi sonuçlarla karşılaşmamak için kırsal 

ve kentsel alanlardaki taşınmazların ve toplumsal hayatın bazı ilkelere göre 

düzenlenmesi için planlı şehirleşmenin geliştirilmesi ve yürütülmesi ile mümkündür. 

Ancak kentleşme araçlarından biri olan kamulaştırmanın bazı sonuçları da plansız 

uygulamalardaki sonuçlarla çakışıyorsa, “kentleşme paradoksu” denilebilecek yukarıda 

da sayılan olumsuz bir grup gerçeğin kamu eliyle yapılandırıldığına herkes tanıklık 

etmiş olur. 

 Kamusal anlayış bu iki “uç” sonucu, çok dengeli planlama ve uygulama ile toplumun 

ve onu oluşturan bireylerin her birinin faydalanabildiği bir yapıya dönüştürme amacını 

gütmelidir. Bütün olağan ve olağanüstü dönemlerde değerlenen ve kazandıran taşınmaz 

mülkiyeti, hem insanların ona olan bağlılığını kuvvetlendirmekte, hem de 

kamulaştırmayı daha da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle bilgilendirme ve mal sahibine 

yaklaşım tarzı daha da önem kazanmaktadır. 

Çünkü kamulaştırılacak mülk, sahibinin gözünde gelecekte değeri artacak ve kendisine 

sonraki zamanlarda daha büyük çıkarlar sağlayabilecek bir varlık değerinde olabilir. 

Mülk ile malik arasında zamanla oluşan bu kuvvetli bağ, mülkün gerçek karşılığının çok 

daha üzerinde bedellerle dahi kamulaştırılmasının, uygun olduğu anlamında 

yorumlanmasının, doğruluğunu göstermez. Nitekim Anayasa Mahkemesi 12.10.1976 

tarih ve 1976/46 sayılı kararında, mülkiyet hakkının özüne dokunan ve ortadan kaldıran 

kamulaştırma işleminin, kamu yararı olmadıkça uygun olmadığını belirtmiştir. 
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5.  GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Merkezi ve yerel idareler tarafından sunulması gereken hizmetlerin artışına bağlı olarak 

arazi edinimi ve kamulaştırma yapılması zorunlu olmaktadır. Kamulaştırma için gerekli 

olan kaynağın bulunamaması, işlerin kısa sürede yapılması gerekliliği ve diğer 

gerekçelerle uygulamada kamulaştırma yapmak yerine kamulaştırmasız el atmanın 

yaygın olduğu ve bu eğilimin de malikler üzerinde sosyal ve psikolojik yönlerden 

olumsuz etkilerinin olduğu dikkati çekmektedir. Çalışmada örnek olarak ele alınan 

Turhal Belediyesi uygulamalarında; 2009-2014 döneminde toplam 69 adet 

kamulaştırmasız el atma işlemi yapılmış iken, 81 adet trampa yoluyla kamulaştırma ve 7 

adet satın alma yoluyla kamulaştırma işleminin gerçekleştirildiği saptanmıştır. Gerek 

örnek olarak alınan belediye, gerekse diğer il ve ilçe belediyelerinde kamulaştırmasız el 

atma eyleminin yaygın olduğu ve bu tür yasal dayanağı yoksun olan uygulamaların da 

maliklerin kamuya olan güvenini ve inancını sarstığı gözlenmektedir. Türk Hukuk 

Sistemi’nde temel ilke ve esasları açıkça tanımlanmış olan kamulaştırma gibi 

müesseseler mevcut iken, idarenin kamulaştırmasız el atma gibi uygulanmalarından 

doğacak zararların olduğu ve bu tür zararların taşınmazların gerçek değerini aştığı 

örneklere rastlanmaktadır. Kısa dönemde bedel ödenmediği için avantaj gibi görünen el 

atma eylemeleri, açılan davaların sonucunda ödenen tazminat ve diğer giderlerle 

kamuya önemli ölçüde yük getirmekte ve söz konusu yüklerin azaltılması ve mülkiyet 

hakkının korunmasına özen gösterilmesi, asgari yönetici sorumluluğu olmalıdır. Aksi 

takdirde yerel idarelerin adeta kronikleşmiş el atma ve tazminat ödeme sorunlarından 

kısa ve orta vadede kurtulmaları mümkün görünmemektedir. 

Kamulaştırma imar uygulama yöntemleri içinde, süresiz taşınmaz edinilmesinde 

uygulanacak son yöntem, özel mülkiyet hakkına en ağır karışma, en pahalı ve en uzun 

süreli olanıdır. Son çare olarak başvurulması gerekirken, Türkiye’de çoğu zaman, ilk 

yöntem olarak uygulanması geleneğinden vazgeçilmelidir. Kamu yararı kavramı 

yeniden ve çok daha geniş şekilde yorumlanmalıdır. Önceki çalışmalarda da 

vurgulandığı üzere özel mülkiyette olan gayrimenkule kamusal bir ihtiyaç varsa, görece 

daha fazla insan odaklı ve değer esaslı, diğer imar uygulama yöntemlerinin; arazi 

toplulaştırması veya arsa düzenlemesi usullerinin başarısızlığı halinde, öncelikle aynı 
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değerde ve aynı bölgede olan başka bir yerle değiştirmek, sonra uzlaşma, kiralama ve 

satın alma seçeneklerinin hangisinin uygun olabileceğinin tartışılması gerekir. Kamu 

kurumlarının herhangi bir alternatifi düşünmeksizin ilk yöntem olarak kamulaştırma 

sürecini başlattığı görülmüştür. 

Öncelikle kamulaştırma sürecine başlamadan kamulaştırma yapmamanın yollarının 

araştırılması, uygun koşullarda alternatiflerin denenmesi, kurumların arsa üretme 

eğiliminde olması, verilerin ihtiyaçları karşılayan çeşit ve derinlikte ancak her zaman 

güncel olması, sosyal araştırmalar yapılması, malik görüşleri alınması, diğer imar 

uygulama yöntemlerinin denenmesinden sonra kamulaştırmanın son seçenek olarak 

uygulanması yoluna gidilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Uygulamada vatandaşların “kimi kime şikayet edeceğiz, nasıl hakkımızı koruyacağız” 

serzenişinde bulunduğu, buna karşın idarelerin sadece kendi süreçleri çerçevesinde 

işlemi sürdürmesi sonucu zorunlu yargı yolunun kimi uygulamalarda iki tarafı da 

memnun etmeyebileceğinden bir “arabuluculuk” tesisi ile yargı yükünün azaltılması ve 

her iki tarafın uzlaşma sağlayabileceği bir süreç için, sivil-kamu katılımlı, projeden 

etkilenenlerin doğal üyesi olduğu devlet destekli, yargı sürecine ihtiyacı ortadan 

kaldırma veya azaltma amacına yönelik olarak sivil toplum örgütleri (danışma meclisi 

ve ombudsman gibi) oluşturulması konusunda bir ara çözüm geliştirilmesinin yararlı 

olacağı vurgulanmalıdır.  

Yapılan araştırmalarda taşınmaz maliklerinin uzlaşma veya uzlaşmama tutumlarında 

ilgili idarelerin ve temsilcilerinin kurumsal ve bireysel davranışlarının belirleyici 

düzeyde etkili olduğu tespit edildiğinden, taşınmaz malikine dostane, olumlu tavır 

gösterilmesi ve kamulaştırma sonrası durumlarına destekleyici yaklaşımda 

bulunulmasının kısa vadede vatandaş uzun vadede kamu yararına daha çok hizmet 

edebileceği değerlendirilmektedir (Evren 2012). 

Anayasal mülkiyet hakkı, mülk olarak nitelenebilecek değere yönelik müdahaleler 

karşısında, kişileri güvence altına alan bir özgürlük alanıdır. Devletin, kişisel mülkiyete 

konu taşınmazlara yönelik en yaygın müdahale biçimi kamulaştırmadır. Anayasal 
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mülkiyet hakkı, kamulaştırma sürecinin tamamının adil yürütülmesini teminat altına 

alan bir çerçevedir. Kamulaştırma yetkisi, idareye tanınan anayasal bir yetki 

olduğundan, bu yetkinin, Anayasa’nın 46’ıncı ve 13’üncü maddesindeki koşullara 

uygun olarak kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.   

Kamulaştırmanın kamu yararı amacına yönelik kullanılması, işlemin hukuka uygun 

olarak sonuçlandığını göstermez. Ayrıca kamulaştırma sürecinin sonunda, malike 

taşınmazının gerçek karşılığının ödenmesi sağlanmalıdır. Gerçek karşılık ilkesi, idareye 

yöneltilmiş bir anayasal direktif olduğu kadar, taşınmaz malikini koruyan anayasal bir 

haktır. Gerçek karşılığın alınması hakkı, kamulaştırma sonucunda mülkiyet hakkı sona 

eren malikin, kamulaştırma sürecindeki en önemli anayasal koruma kalkanıdır.  

Taşınmazın gerçek karşılığı olan adil bedel, bir ekonomik değere karşılık gelmektedir. 

Alman ve ABD hukukunda taşınmazın gerçek ve adil karşılığının, “pazar değeri” olması 

yönünde bir uygulama bulunmaktadır. Pazar değerinin, uluslararası kuruluşlar nezdinde 

kabul edilmiş bir anlamı ve belli standartları bulunmaktadır. Yargıtay tarafından, 

mühendislik, ekonomi, finans ve matematik gibi bilim dallarının kesişiminde yer alan 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında uzman olmayı gerektiren değerleme 

faaliyetinin, salt hukuksal bilgiyle yorumlandığı ve yargısal direktifler ile değerleme 

sürecine müdahil olunduğu gözlenmiştir. Yargıtay, kamulaştırma bedelini tespit eden 

bir bilirkişi raporu karşısında, bir adli tıp raporunda belirtilen hukuksal tutumunun 

ötesine geçmemelidir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun değerlemeye ilişkin 

ölçütleri, Yargıtay ve idarelerce gerçek karşılığa ulaşmayı engelleyici şekilde 

yorumlandığından, tüm değerlemelere ilişkin ölçütlerin pazar değeri ilkeleri baz 

alınarak yasal güvence altına alınması gerekir. Kamulaştırma bilirkişi kurulunun 

tamamının gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında yüksek lisans veya doktora 

yapmış uzmanlardan oluşması ve gerektiğinde lisanlı değerleme uzmanları ile teknik 

personelin de kurula katılması, bilirkişi raporlarının denetiminin; ulusal düzeyde 

kurulacak değerleme kurumu, üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

bölümleri ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından yapılması uygun 

olacaktır.  
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Merkezi ve yerel idarelerde başta kamulaştırma, kentsel dönüşüm ve gelişim ile altyapı 

projelerinde arazi edinimi konularında uzman kişilerin büyük ölçüde olmadığı ve 

istihdam edilen mühendis ve mimarların da bu konuları işbaşında deneme-yanılma 

yoluyla öğrendikleri ve uygulama sorunlarının azaltılamadığı gözlenmektedir. 

Günümüzde bu tür konuların gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlığı olarak hızla 

geliştiği ve başta belediyeler olmak üzere kamulaştırma yapma yetkisi olan kurumlarda 

bu uzmanların istihdam edilmesi ile arazi edinimi ve kamulaştırma uygulamalarına 

ilişkin sorunların azaltılması ve hizmet maliyetinin kontrol edilmesi mümkün olacaktır. 

Bu çerçevede 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılarak 

belediyelerin emlak ve istimlak, imar ve şehircilik, fen işleri, etüd ve proje, kentsel 

gelişim ve dönüşüm, mali hizmetler, su ve kanalizasyon işleri, hukuk gibi arazi 

kullanım kararlarının alındığı ve uygulandığı birimlerinde yönetici ve uzman olarak 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında lisans ve lisansüstü eğitim almış kişilerin 

istihdam edilmesi zorunluluğu getirilmelidir.  
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