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ÖZET 

Dönem Projesi 

HÜKÜMET POLITIKALARININ KAMULAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE  

DEĞERLERİNE ETKİLERİ 

Uğur SARI 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı  

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Türkiye’de kamulaştırma; merkezi ve yerel yönetimler tarafından etkin bir kamusal tercih 

olarak değerlendirilmekte ve taşınmaz edinim yöntemi olarak kullanılmaktadır. Olağan 

kamulaştırma yöntemleri işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle kamu yatırımlarında 

yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve yatırımlarda aksamaların meydana gelmemesi 

gerekçesiyle acele kamulaştırma yöntemine son on yılda yoğun olarak başvurulmaktadır. 

İlk defa 1956 tarihli 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 27. maddesi ile Türk Hukuk 

Sistemine giren acele kamulaştırma yöntemi ilk olarak 1978 yılında kullanılmıştır. 

Yatırım projelerinde arazi ediniminde acele kamulaştırma yapılması 2000 yılına kadar 

olan dönemde 20 adetten daha az sayıda projede uygulanmış iken, 2000’li yıllardan sonra 

özellikle 2010 sonrası dönemde en sık başvurulan arazi edinim yöntemi olarak 

uygulandığıgörülmektedir. Bu çalışmada; sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması farklı 

olan illerde yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin verilerin analizi yapılarak 

kamulaştırma işlemleri ve değerleri ile hükümet politikaları arasındaki olası ilişkiler 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan illerde cinsi 

tarla, bağ ve bahçe olan arazilerin kamulaştırma birim değerlerinin, gelişmişlik düzeyi 

yüksek olan illere oranla daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanununa göre arazilerin kamulaştırma bedellerinin takdirinin gelir değeri 

üzerinden yapılmasında sorunların olduğu, gelir değerinin rasyonel ve kabul edilebilir 

düzeyde analiz edilemediği, 2942 Sayılı Kanunun 11. ve 12. maddelerinde belirtilen 

ölçütlerin değerlemede yeterince dikkate alınamadığı ve değerleme raporlarının bilimsel 

esaslar, değerleme standartları ve teknik ilkelerin dikkate alınamadan yapıldığı ve 

sonuçlarının gerçekçi olmadığı, hükümet politikalarında etkisi ile değerleme çalışmasının 

adeta zarar giderme ve telafi edici araç niteliğine dönüştürülmesi neticesinde 

kamulaştırma bedellerinin olması gereken tutarın genellikle üzerinde tespit edildiği 

görülmüştür. Esasen değerleme uygulamasının bir uzmanlık işi olduğu, kamulaştırma 

bilirkişiliğinin mühendislik veya mimarlık eğitimi almış kişilerce rasyonel yapılmasının 

mümkün olmadığı ve bu yüzden 6306 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile değişik 2942 Sayılı 

Kanunun 15. maddesi çerçevesinde taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya 

doktora yapmış uzmanların bilirkişi kurullarına alınması zorunluluğu getirilmiş olduğu 
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vurgulanmalıdır. Kamulaştırma sürecinde kısıtlı kamu kaynağının rasyonel kullanılması 

ve mülkiyet hakkına, haksız ve orantısız bir müdahalenin önüne geçebilmesi için rasyonel 

değerleme yapılması ve bedelin uygun araçlarla ödenmesine bağlı olduğu ve rasyonel 

değerleme çalışmasının da gerek idare bünyesinde, gerekse mahkemelerce seçilecek 

bilirkişi kurullarında gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının bulunmasına 

bağlı olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bu çerçevede merkezi idare ve yerel 

yönetimlerde arazi edinimi, kamulaştırma, etüd ve proje, fen işleri ve ilgili diğer 

birimlerde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi yoluyla 

arazi edinimi ve değerleme sorunlarının asgari düzeye çekilmesinin mümkün olabileceği, 

malik ile idare arasında yaşanan anlaşmazlıkların azaltılabileceği ve bu yolla dava 

ekonomisinin de yapılmasının mümkün olabileceği vurgulanmalıdır.    

Temmuz 2015, 51 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kamulaştırma, kamulaştırma yöntemleri, kamulaştırma 

işlemlerinde yöntem seçimi, acele kamulaştırma ve uygulama sonuçlarının 

değerlendirilmesi. 
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ABSTRACT 

Term Project 

EFFECTS OF GOVERNMENT POLICIES ON EXPROPRIATION METHODS  

AND EXPROPRIATION VALUES 

Uğur SARI 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Expropriation in Turkey; is considered as an effective public choice by the central and 

local governments and used as a method of real estate acquisition. In order to prevent 

delays in public investments due to long duration of ordinary expropriation methods and 

to avoid any disruptions in investments, the expropriation method has been extensively 

used urgently in the last decade. With the 27th article of the Dispossession Act No. 6830 

dated on 1956 for the first time, the urgent expropriation method come into effect into the 

Turkish Legal System in 1978. While the rapid expropriation of land acquisition in 

investment projects was implemented in less than 20 projects up to the period in 2000 

while after 2000’s it has been observed that it was applied as the most frequently used 

land acquisition method. In this study; the data on the expropriation process in provinces 

with different socioeconomic development rankings were analyzed and the possible 

relationships between expropriation processes and values and government policies were 

examined comparatively. 

According to the results of the research, it has been revealed that the expropriation unit 

values of the fields with genus fields, vineyards and orchards are higher in provinces with 

low socioeconomic development level compared to provinces with high level of 

development. It has seen that as per Expropriation Law No. 2942, there are problems in 

making the appraisal of the expropriation value of the land over the income value, the 

income value cannot be analyzed in a rational and acceptable level, the criteria specified 

in the 11th and 12th articles of the Law No. 2942 cannot be taken into consideration 

adequately in the valuation and the valuation reports that are based on scientific 

principles, valuation standards etc. It has seen that the technical principles are not taken 

into consideration and therefore the results became unrealistic, and as a result of the effect 

of the appraisal work become nature of compensation and compensatory instruments on 

the government policies, the expropriation costs are generally determined above the 

required amount. In fact, the appraisal practice is a specialty, and it is not possible to 

rationalize expropriation expertise by people who have engineering or architecture 

education, and therefore needed to recruit experts who have completed master's or 

doctorate degrees in real estate development within the framework of Article 12 of the 
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Law no 6306 and Article 15 of the amended Law No. 2942. It should be emphasized that 

the obligation should come into effect. It should not be overlooked that the rational use 

of restricted public resources and property rights in the expropriation process depends on 

rational valuation and payment of the price by appropriate means in order to prevent 

unfair and disproportionate interference and that rational valuation work depends on the 

presence of experts and the courts should be chosen expert boards from the real estate 

development and management. In this context, it should be emphasized that it is possible 

to minimize land acquisition and valuation problems by hiring land acquisition, 

expropriation, survey and project, technical works and others by employing real estate 

development and management experts in central administrations and local 

administrations and it also should be emphasized that it is possible to make litigation 

economy in this way. 

July 2015, 51 pages 

Key Words: Expropriation, expropriation methods, method selection in expropriation 

procedures, urgent expropriation and evaluation of implementation results 
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TEŞEKKÜR 

Kamu kesiminde çalışanların kariyer geliştirme ve uzmanlık becerisinin iyileştirilmesine 

yönelik eğitim çalışmalarının yeterli olmaması nedeni ile kamu hizmetlerinin kalitesinin 

yükseltilmesinde sorunların yaşandığı bilinmektedir. Bu çerçevede Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında akdedilen lisansüstü 

eğitim protokolü çerçevesinde çalışanların kendilerini geliştirme, iş becerileri ve bilgi 

birikimlerinin artırılması ve kurumun gelecek vizyonuna katkı yapılması söz konusu 

olmuştur. Yeni bir alanda lisansüstü eğitim ve araştırma yapmamıza olanak veren, 

lisansüstü program dersleri ve proje çalışmamda bana göstermiş olduğu kolaylık, anlayış 

ve yardımlarından dolayı danışman hocam sayın Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

(Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı), Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Ankara Üniversitesi arasında eğitim 

protokolünü gerçekleştirmek suretiyle akademik kariyer imkânı tanıyan Ankara 

Üniversitesi ile TKGM yöneticilerine ve ayrıca manevi desteklerini benden esirgemeyen 

aileme en derin duygularımla teşekkür ederim.  

 

Uğur SARI   

Ankara, Temmuz 2015 
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1. GİRİŞ 

1.1 Araştırmanın Önemi, Amaçları ve Varsayımları 

Tarihsel gelişim sürecinde devletlerin arazi edinimi ve kamu hizmetlerinin 

yürütülmesinde önemli değişimin olduğu bilinmektedir. Geçmişi ilk çağlara kadar uzanan 

ve günümüzde de dünyada, kamu yönetimlerinin kullandığı en önemli taşınmaz edinim 

yöntemlerinden biri olan kamulaştırma, Türkiye’de merkezi ve yerel yönetimlerince de 

geçerli ve etkin bir kamusal tercih olarak değerlendirilmekte ve kullanım alanı 

bulmaktadır.  Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının1 46. maddesinde anayasal 

temelini alan kamulaştırma, 1983 yılında yürürlüğe giren ve 2001 yılında önemli 

değişikliklere uğrayan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu2 ile uygulama usul ve esasları 

belirlenmiştir.   

Türk Hukuk Sistemi’nde kamu kurumlarının arazi edinimi ve kamulaştırma 

çalışmalarında; satın alma yoluyla kamulaştırma, tam kamulaştırma, kısmen 

kamulaştırma, kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisi, acele kamulaştırma, trampa 

yoluyla kamulaştırma gibi farklı yöntemler kullanılabilmektedir. 2942 Sayılı Kanuna 

göre iki kamu kuruluşu arasında taşınmaz devri ve kamulaştırmasız el koyma ile TC 

Anayasası’nın 46. maddesi ve ilgili mevzuata göre idari irtifak hakkı tesisi yoluyla 

taşınmaz edinimi de mümkün olmaktadır (Tanrıvermiş 2017).   

Son dönemde ekonomik yatırımları bir an önce hayata geçirmek için sıkça başvurulan 

kamulaştırma yöntemlerinden biri olan acele kamulaştırmanın ise, mülkiyet hakkını 

zedeleyecek ölçüde geniş yorumlandığı görülmektedir. Acele kamulaştırma, 2942 Sayılı 

Kanunun 27. maddesinde belirtildiği gibi yurt savunması ihtiyacı, acele olduğuna 

Bakanlar Kurulunca karar verilmesi halleri ya da özel kanunlarla öngörülen olağanüstü 

durumlarda gündeme gelebilen bir yöntemdir. Bu üç şarttan birinin varlığı halinde, 

kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere, ilgili idarenin istemi 

                                                 
1 1982 Anayasasının 46. maddesi. 

2 08.11.1983 tarihli ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  
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üzerine, mahkemece yedi gün içinde, bilirkişilere tespit ettirilecek değeri milli bir 

bankaya yatırıldıktan sonra idarece taşınmaza el konulabilmektedir. 2634 sayılı Turizm 

Teşvik Kanunu3, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu4 ve 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanununda5 acele kamulaştırmaya ilişkin hükümler bulunmaktadır. Son dönemlerde 

çoğunlukla turizm ve madencilik sektöründeki yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda 

acele kamulaştırma yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı6 çıkarıldığı görülmektedir. 

Aslında kamulaştırmaya ilişkin yasal düzenlemelerin büyük çoğunluğu konuyu hem 

mülkiyet hakkı, hem de ekonomi yönünden yaklaşmaktadır.   

Olağan usul ile yapılması uzun süren kamulaştırma çalışmalarının, 2942 Sayılı Kanunun 

27. maddesindeki düzenlemeyle Bakanlar Kuruluna verilen acele kamulaştırma kararı 

alma yetkisi, yatırım projeleri için gerekli olan taşınmazların edininin hukuki dayanağı 

haline gelmiştir. Acele kamulaştırma kararı, bir kurum adına bir kez alındıktan sonra her 

proje için uygulanan “rutin” bir yaklaşım olmaktan çıkarılmalı, amacına uygun 

olağanüstü durumlarda alınan ve gerekçesi ortaya konulan özel bir uygulama olması 

gerekmektedir. Bununla birlikte acele kamulaştırmanın, diğer araçlardan sonuç 

alınamadığı ve kamu yararının gerektirdiği zorunluluktan doğması beklenen bir yöntem 

olarak görülmesi gerekmektedir. Acele kamulaştırma uygulaması, 2942 Sayılı Kanunun 

27. maddesinin mevcut düzenlemesi ile belirsiz yönleri bulunmakta ve amacı dışında 

veya haksız biçimde mülkiyet hakkına müdahale edilmesine altlık oluşturabilmektedir.    

6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun7 ile 2942 Sayılı Kanuna eklenen “Mahkemelerce idare adına 

tescil kararı verilen kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde 

bulunulamayacağı, kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamayacağı” 

hükmü Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Ayrıca, Danıştay 6. Dairesi, Bakanlar 

Kurulunun acele kamulaştırma yetkisinin başka kurumlara devredilemeyeceğine karar 

                                                 
3 12.03.1982 tarihli ve 17635 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

4 19.01.2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

5 11.03.2013 tarihli ve 28674 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

6 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 86 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” 

ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. 
7 11.06.2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 



 

3 

vermiş, 2004 yılında bu yönde alınan Bakanlar Kurulu Kararını 19.06.2013 tarihinde iptal 

etmiştir. Danıştay, 25.12.2013 tarihinde aldığı ikinci bir kararla aynı düzenlemeyi bir kez 

daha iptal etmesi ile Enerji Piyasası Denetleme Kurumunun 2004 tarihinden itibaren 

yaptığı acele kamulaştırma işlemlerini hukuki dayanaktan yoksun bırakmıştır. 

Türk Hukuk Sisteminde kamulaştırma bedellerinin takdirinde kullanılacak yöntemlerin 

seçimi taşınmazın cinsine göre değişmektedir. Arazi niteliğinde olan taşınmazların 

değerleme işlemlerinde gelir esas alınmakta olup, temel kapitalizasyon eşitliğine dayanan 

bu yöntemde arazinin yıllık ortalama net geliri ve geçerli kapitalizasyon oranının tespiti 

yapılmaktadır (Tanrıvermiş vd. 2017). Ancak arazinin gelirinin hesaplanmasında tarım 

kesimine verilen devlet desteklerinin etkisi ayrıştırılamadan gelir ve masraf analizi 

yapılmakta ve arazilerde geçerli kapitalizasyon oranları da tekniğine uygun olarak 

belirlenememektedir (Tanrıvermiş vd. 2008ab, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2017abc). 

Hükümet politikalarında değişime bağlı olarak hem arazi geliri, hem de arazilerde geçerli 

kapitalizasyon oranı etkilenmekte ve sonuç olarak gelir yöntemine göre farklı bölgelerde, 

arazi değerleme sonuçları ve kamulaştırma bedelleri arasında dengesizlik olduğu tespit 

edilmiştir. Belirtilen bedel (değer) farklılıklarına hükümet politikalarının da etkisinin 

olduğu düşünülmektedir. Nitekim Tanrıvermiş ve Şanlı (2008) tarafından yapılan 

çalışmanın sonuçlarına göre tarımsal destekleme politikalarının arazinin geliri ve değerini 

artırıcı yönde etki yaptığı ortaya konulmuştur.    

Çalışma kapsamında yapılan örnek olay incelemelerinde, kamulaştırmaya esas taşınmaz 

bedellerinde, özellikle arazi nitelikli taşınmazların değerlemesinde gelir yöntemine göre 

hesaplama yapılmasına rağmen, kamulaştırma bedellerinde bazı tutarsız sonuçların söz 

konusu olduğu hipotezi test edilmiştir. Yapılan bedel takdiri sonuçları arasındaki olası 

farklılıklarda hükümet politikalarının etkisinin varlığı irdelenmiştir. Özellikle 

kamulaştırılan taşınmazın cinsinin arazi olması halinde, 2942 Sayılı Kanuna göre gelire 

dayalı olarak yapılacak değerleme sonuçlarının, kent, kıyı ve ana ulaşım akslarına yakın 

yerlerde piyasa değerisinin altında kalması ve maliklerin kamulaştırma bedellerinden 

memnuniyet düzeylerinin azalması kaçınılmaz olmaktadır. Esasen bu sorunun çözümü 

için 1956-1983 döneminde uygulamada olan 6830 sayılı İstimlak Kanununda arazilere 

hem gelir, hem de piyasa değeri üzerinden değerleme yapılması mümkün kılınmış, ancak 
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1983 yılında yürürlüğe giren 2942 Sayılı Kanun ile kamulaştırma konusu taşınmazın cins 

ve nevine göre farkı değerleme yöntemlerinin getirilmesi yoluna gidilmiş olduğu açıktır.  

1.2 Kaynak Araştırması ve İlave Araştırma Gereksinimi   

Türkiye’de kamulaştırma uygulamaları ve değerleme işlemlerine ilişkin olarak birçok 

çalışma yapılmıştır (Tanrıvermiş vd. 2002, Tanrıvermiş vd. 2004, Tanrıvermiş vd. 2008a, 

Tanrıvermiş vd. 2008b, Çay ve Evren 2010, Demiryılmaz 2014, Tanrıvermiş 

Aliefendioğlu 2017abc, Tanruvermiş vd. 2017, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2019ab). 

Önceki çalışmalarda kamulaştırma alanı sınırları içinde kalan taşınmazların değerleri ile 

kısmen kamulaştırmada arta kalan kısımdaki değer değişiminin analizi yapılmış ve arazi 

üzerinden irtifak hakkı tesisinde değerleme uygulamaları ve sorunları ortaya konulmuştur 

(Tanrıvermiş 1998, Tanrıvermiş 2017).  

Kamu politikaları ve özellikle ekonomi ve yatırım politikalarındaki değişimin 

kamulaştırma sürecine etkileri genellikle araştırma konusu yapılmamıştır. Konu ile ilgili 

olarak Göztepe (2017)’nin “Tarihsel Kapitalizmin Yapısal Unsuru İlkel Birikim ve Bir 

Araç Olarak Türkiye’de Acele Kamulaştırma” adlı doktora çalışmasında; Türkiye’de 

2002-2016 yılları arasında yapılan toplam acele kamulaştırmaların yaklaşık % 90’ı 2012-

2016 yıllarına; yaklaşık % 70’inin enerji alanında yoğunlaştığı ve bu süreçte başat 

unsurun ise hidroelektrik santrallerinin yapımı üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 

Yasal gereklilikler ve mahkeme kararları çerçevesinde sadece olağanüstü dönemlerde ve 

kamu yararı için söz konusu olabilecek olan acele kamulaştırma uygulamalarında hukuk 

kurallarına ve mahkeme kararlarına uyulmamaktadır. Ayrıca hidroelektrik santrallerinin 

yapıldığı bölgelerde yaşayan insanlar yaşam alanlarından ve geçim araçlarından 

koparılmakta, devlet ise yurttaşlarının haklarını değil, özel şirketlerin çıkarlarını 

korumaktadır. Bunun sonucunda da insanlar sadece yerinden-yurdundan koparılmış 

olmamakta ve aynı zamanda ekolojik denge de geri dönülemez bir düzeyde zarar 

görmektedir.   
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Karaman (2015) tarafından hazırlanan “Acele Kamulaştırma” adlı yüksek lisans tezinde; 

acele kamulaştırmanın, netice olarak bir kamulaştırma türü olmasına rağmen, işlemin 

sebebi olan acelelik nedeniyle idari işleminin pek çok aşamasında kamulaştırmadan 

farklılaştığı belirtilmiştir. Bu farklılığa rağmen, acele kamulaştırmanın kamulaştırma 

usulüne atıfla düzenlenmesinin, uygulamada birçok belirsizliğe ve hak kaybına neden 

olma potansiyeline sahip olduğu, acele kamulaştırmanın amaç ve sebep unsuru olan kamu 

yararının somutlaştığı alan olan kamu hizmetlerinin sunumunda yaşanan dönüşüm 

nedeniyle kamulaştırma ve kamu yararı ilişkisinin zayıfladığı, acele kamulaştırmanın 

uygulama alanlarından hareketle ele alınan çeşitli kamu hizmetlerinde kamusal üretimden 

özel üretime kayan dönüşüm, kamulaştırmanın temel saiki olan kamu yararı bakımından 

problemli ve çelişkili bir durumu ortaya çıkardığı vurgulanmıştır.   

Ünsal’ın (2005) “İdarenin Mal Edinme Yetkileri ve Kamulaştırma” adlı yüksek lisans 

tezinde; 1961 Anayasası öncesi ve sonrasında devletleştirme ile ilgili olarak çıkarılan 

kanunlar kamuoyunda ciddi tartışmalara sebep olmuştur. Günümüzde ise iktidarlar, 

devletin sırtında ağır bir yük olarak algıladıkları kamu iktisadi teşebbüslerinin 

özelleştirilmesi hususunu hedeflediklerinden devletleştirme ile ilgili herhangi bir politika 

üretmemektedirler. Kamulaştırma terimi esasen taşınmazların elde edilmesi yöntemi 

olarak kullanılmakta ve olağanüstü dönemlerde taşınır malların kamulaştırılması için de 

istimval terimi uygun görülmektedir. Ancak, istimval terimi sadece taşınır malların 

kamulaştırılması olarak kullanılmamakta, olağanüstü dönemlerde vatandaşlar için 

getirilen para, mal ve çalışma gibi yükümlülükleri de istimval kavramı içinde 

değerlendirilmektedir. 

Mülayim (2005) tarafından yapılan “Tarım Alanlarında Kamulaştırma ve 

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Bilirkişilik” adlı araştırmada; kamulaştırma ve 

kamulaştırmasız el atma davalarındaki birkişilik müessesesi incelenmiş ve bu kapsamda 

kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları ile bilirkişilik başlıkları altında çalışma 

sonuçları iki bölümde sunulmuştur. Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları 

ve sonuçları genel olarak irdelenmiş ve 2942 Sayılı Kanunda zaman içinde yapılan 

değişikliklerin etkileri ve başlıca uygulama sorunları irdelenmiştir.  
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Sağlam’ın (2015) “Türk Hukukunda Mülkiyet Hakkı Açısından Acale Kamulaştırma” 

adlı yüksek lisans tezinde; idarenin kamu amacını gerçekleştirmek amacıyla yürüttüğü 

faaliyetler esnasında ihtiyaç duyduğu taşınmazları edinmesinin olağan yolunun 

kamulaştırma olduğu ifade edilerek kamulaştırmanın geçmişten günümüze tüm siyasal 

tartışmaların odağında yer alan ve insan hakları metinlerinin çoğunda da temel haklar 

arasında yer alan mülkiyet hakkının ihlaline neden olduğuna irdelenmiş ve Anayasa 

Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin mülkiyet hakkı ve 

kamulaştırmaya yaklaşımı ile kamulaştırmanın mülkiyet hakkını ihlal ettiğine ilişkin 

kararlarını örneklerle değerlendirmiştir.  

Araştırmanın literatür analizi ve veri toplama sürecinde ulaşılabilen önceki bilimsel 

çalışmalar ve derlemelerin incelenmesi ile kamulaştırma uygulamalarının mevcut 

durumu, bedel tespiti, bedelin ödenmesi ve başlıca uygulama sorunlarının ikincil verilerin 

analizine dayalı olarak tartışılması yapılmıştır. Önceki bütün çalışmalarda konunun 

hukuki, teknik, ekonomik ve değerleme boyutları ile ele alındığı ve özellikle son yıllarda 

adeta olağan kamulaştırma yöntemine dönüşen acele kamulaştırma uygulamaları başta 

olmak üzere hükümet politikalarındaki değişimin kamulaştırma sürecine olası etkileri bu 

çalışmada değerlendirilmiştir. Kamulaştırma sürecinin hükümet politikaları ve özellikle 

kamulaştırmada yöntem seçimi ile ödenen bedellerin illerin ekonomik gelişmişlik 

düzeyleri arasındaki ilişki ve sonuç olarak hükümet politikalarının arazi edinimi sürecine 

etkileri bağlamında literatürde günümüze kadar çalışma konusu yapılmamış olması 

nedeni ile araştırma gereksiniminin belirgin biçimde ortaya çıktığı düşünülmektedir.  

İnceleme sonuçlarına göre önceki çalışmalarda genellikle acele kamulaştırma, 

kamulaştırmasız el atma ve bu konudaki davalardaki sorunlar hakkında inceleme 

yapılmıştır. Makro düzeyde 2002 ile 2014 döneminde acele kamulaştırma kararlarındaki 

artışın özellikle enerji ve madencilik yatırımları ile kentsel dönüşüm çalışmalarında 

yoğunlaştığı tespit edilmiş olup, az gelişmiş ve gelişmiş ilçelerde ödenen birim 

kamulaştırma bedelleri arasında bir ilişki olup olmadığı da değerlendirilmiş ve sonuç 

olarak kamu yatırımları politikasında değişim gereksinimi gerekçeli olarak tartışılmıştır.  
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Kaynak araştırması sonuçları ve idari kayıtların birlikte değerlendirilmesine dayalı olarak 

yapılan bu çalışmanın sonuçları dört ana başlık altında sunulmuştur. Araştırmanın amacı, 

kapsamı ve varsayımları ile kou hakkında daha önce yapılan çalışmaların özetle 

aktarıldığı giriş bölümünden sonra ikinci bölümde, kamulaştırmanın tanımı, tarihi 

gelişimi, kanuni dayanakları, 2942 Sayılı Kanunda öngörülen kamulaştırma yöntemleri 

ve kamulaştırmaya ilişkin olarak seçilen dönemin verileri yardımıyla açıklanmıştır. 

Üçüncü bölümde, 2942 Sayılı Kanunda öngörülen kamulaştırma bedel tespit ilke ve 

yöntemleri hakkında bilgi verilmiş, kamulaştırmada değerleme sonuçları irdelenmiş ve 

son bölümde ise genel değerlendirme ve elde edilen bulgular çerçevesinde başlıca çözüm 

yolları ortaya konulmuş ve karar organları için makro düzeyde yapılacak yeni 

düzenlemelere yönelik yol haritasının ana hatları çıkarılmıştır.  
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2. KAMULAŞTIRMANIN KURAMSAL TEMELLERİ 

2942 Sayılı Kanun, kamulaştırma işlemlerinin esas ve usullerinin düzenlendiği temel 

hukuki dayanağı teşkil etmektedir. 2942 Sayılı Kanunun 1. maddesine göre; kamu 

yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde 

bulunan taşınmazların, Devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak 

işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmazın ve irtifak hakkının idare 

adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında 

taşınmazların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı 

uyuşmazlıkların çözüm, usul ve yöntemlerini düzenlediği belirtilmiştir. Bu maddeden 

hareketle kamulaştırma; özel mülkiyete konu taşınmazın, kamu yararı gerekçesiyle kamu 

hizmetinin yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla kanunda belirtilen yönteme uygun 

bir biçimde idarenin tek yanlı irade beyanına dayanarak, kural olarak karşılığı peşin 

ödenmek üzere, idarenin mülkiyetine geçirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir 

(Tanrıvermiş vd. 2016). 

2.1 Kamulaştırmanın Tarihsel Gelişimi 

Eski Çağlar’da ve Eski Yunan’da ilk örnekleri görülen kamulaştırma, süreç içerisinde 

hem Batı, hem de Doğu medeniyetlerinde sıkça uygulanmış hukuki ve idari bir 

tasarruftur. Milattan Önce (MÖ) 181 yılında Roma’da “Dominus” olarak söz edilen bir 

kâtibin arazisinde yapılan kazıda, Roma’nın ikinci kralı Numa’ya ait bazı kitaplar 

bulunmuş, bu kitaplarda bulunan bilgilerin yayılmasını sakıncalı olarak değerlendiren 

“imperium” yetkisine sahip Praetor’un, “Senatus” tarafından onaylanan kararıyla, arazi 

sahibine ödenen karşılık sonucu yakıldığı bilgilerine ulaşılmıştır. Dominus tabiri dönemin 

mülk hakkını, güçlü bir şekilde arazinin altı ve üstü ile beraber kabul etmesi, önemli bir 

birikimin olduğunu göstermektedir. Yine MÖ 64 yılında P. Servilius Rullus isimli bir 

tribunus tarafından önerilen arazi kanunu ile “colonia” kurulabilmesi için, özel kişilere 

ait toprakların alınabilmesine yönelik kurulacak on kişilik komisyonun, kişileri arazilerini 

satmaya zorlamamak kaydıyla, kanunu uygulama ve işleri yürütmekle görevlendirildiği 

görülmektedir. 1789 yılında kabul edilen Fransız İnsan Hakları Bildirgesi’nin 17. 

maddesinde, mülkiyet hakkı kutsal dokunulamaz bir hak olarak nitelendirilmiş, ama aynı 
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zamanda bu hakkın kısıtlanmasının yalnızca kanunda belirtilen zorunlulukların açık bir 

şekilde gerekli kılması durumu olarak gösterilmiştir.  

Türkiye açısından kamulaştırmaya ilişkin hükümlerin düzenlendiği ilk hukuki belgenin 

1848 tarihli Ebniye Nizamnamesi’nin olduğu dikkate alındığında, kamulaştırmanın 

hukuki temellerinin yaklaşık 160 yıllık bir geçmişinin bulunduğu görülmektedir. Bu 

sürede hem Osmanlı Devleti, hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde kamulaştırma ile 

ilgili mevzuatta kapsamlı değişiklikler yapıldığı ve ortaya konan hukuki belgelerin, 

konuyla ilgili olarak kalıcı bir istikrar sağlamada pek de başarılı olamadığı, ulusal ve 

uluslararası yargıda açılan dava sayısından anlaşılmaktadır (Evren 2012). 

2.1.1 Osmanlı İmparatorluğu döneminde kamulaştırma  

İslam tarihindeki kamulaştırma uygulamaları ile Osmanlı Devleti’nin kamulaştırma 

uygulamalarında Tanzimat Dönemi’nde çıkarılan 1272 tarihli Nizamname ile Mecelle-i 

Ahkâm-ı Adliye’nin 1216. maddesi uygulanmaya başlanıncaya kadar geçecek süre 

içerisinde doğru işleyen bir kamulaştırma müessesi olgusundan bahsetmek mümkün 

değildir. Uzun süredir kullanılmakta olan, ancak dağınık durumda olan çeşitli içtihatlar, 

fetvalar bir araya getirilmiş ve sonuçta Mecelle’nin 1216. maddesi doğmuştur. Bu 

maddeye göre kamulaştırma yapabilmek için; ihtiyaç olması, sultan emri olması, 

kamulaştırılacak yerin özel mülkiyette olması, rayiç kıymetinin takdir edilmesi ve peşin 

ödeme yapılması gerekmektedir. Bugün yapılan kamulaştırma işlemleri şartları ile 

Mecelle’nin 1216. maddesi ile şartları benzerlik göstermektedir (Kaya 2014). 

2.1.2 Türkiye Cumhuriyeti döneminde kamulaştırma  

Cumhuriyetinin ilan edildiğinde Hicri 1295 (1878) tarihli Menafi-i Umumiye İçin 

İstimlâk Kararnamesi yürürlükteydi. Cumhuriyetin ilanı ile 1924 tarihinde Teşkilat-ı 

Esasiye kabul edilmiş ve 74. maddesinin, “kamu faydasına gerekli olduğu usulüne göre 

anlaşılmadıkça ve değer pahası peşin verilmedikçe hiç kimsenin malı ve mülkü 
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kamulaştırılamaz” hükmü gereğince, kamu yararının gerekli kıldığı hallerde 

kamulaştırma yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.  

8 Kasım 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2942 Sayılı Kanunla 6830 sayılı İstimlâk 

Kanununu8 yürürlükten kaldırmıştır. 2942 Sayılı Kanunun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi ve bazı maddelerine yeni fıkralar eklenerek yeniden düzenlenmesini 

öngören 46509 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun10 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4650 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kanunda köklü 

değişikliklere gidilmiş ve 599911 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile geçici 6. madde eklenmiştir. 611112 Sayılı Kanunun 2. maddesi ile 

bahsi geçen geçici 6. maddede değişiklik yapılmış; 630613 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 15. maddede değişiklik yapılmıştır. 

Anayasa Mahkemesince 01.11.2012 tarih ve 2010/83 Esas, 2012/169 Karar sayılı Karar 

ile 6111 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesi ile geçici 6. maddede yapılan değişikliğin 

iptaline karar verilmiş; 14.02.2013 tarih ve 642714 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun 

İle Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 22. maddeye ek 

cümle getirilmiştir. Ayrıca, 11.04.2013 tarih ve 6459 sayılı Kanun15 ile 10. maddede 

değişiklikler yapılmış; 24.05.2013 tarih ve 6487 Sayılı Kanun ile geçici 6. madde 

değişikliğe uğramış ve geçici 7. madde eklenmiştir. Bunun yanında; 27.07.2013 tarih ve 

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile 22. maddede değişiklik yapılmış ve 25. maddeye ilave hüküm ve geçici 

8. madde eklenmiştir.16  

                                                 
8 10.11.1960 tarihli ve 10651 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
9 05.05.2001 tarihli ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
10 05.05.2001 tarihli ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
11 30.06.2010 tarihli ve 27627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
12 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kanunun tam ismi “Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” şeklindedir. 
13 27.10.2016 tarihli ve 29870 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
14 01.03.2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
15 Kanun tam ismi “İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun”’dur. 
16 Anayasa Mahkemesi’nin 25.09.2013 tarih, (Evren 2012) 2013/93 E. ve 2013/101 K. sayılı Kararı ile 

geçici 6. maddeki 7, 11 ve 13. fıkraları iptal etmiştir. 
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2.2 1982 Anayasasında Kamulaştırma 

Yönetimlerin mal edinme yöntemleri içerisinde en önemli konuma sahip bulunan 

kamulaştırma işleminin Türkiye’deki mevcut anayasal temeli, halen yürürlükte bulunan 

1982 Anayasasının mülkiyet hakkını düzenleyen 35. maddesidir. Anayasa’nın 35. 

maddesi, herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğunu belirttikten sonra, bu 

hakların ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabileceği vurgulanmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında da, mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı 

olamayacağı belirtilmiştir. Bu hüküm, mülkiyet hakkının mutlak bir hak olarak 

görülmediğini, kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabileceğini göstermektedir. 

Aynı zamanda, bu hüküm çağdaş anayasalardaki mülkiyet düzenlemelerine uygun olarak, 

dengesiz ve sağlıksız kentleşmeyi, toprak vurgunculuğunu önleyebilmek açısından bir 

güvence niteliğindedir.  

Mülkiyet hakkına kamusal amaçlarla müdahalenin sınırlarını genel olarak belirleyen 

1982 Anayasasının 35. maddesinden sonra 46. maddesiyle kamulaştırma işleminin 

anayasal temelinin sınırları belirlenmiştir. 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 18. 

maddesiyle değişen ve 17.10.2001 tarihinden itibaren geçerli olarak yürürlüğe giren 

haliyle 46. maddesi; Devlet ve kamu tüzel kişilerinin; kamu yararının gerektirdiği 

hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz 

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

kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkili olduğu hükmü yer 

almaktadır. Ayrıca kamulaştırma bedeli ile kesin olarak hükme bağlanan artırım bedeli 

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

sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, 

kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme 

şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, 

taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir.  

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanların 

bedeli her halde peşin ödenir. İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi 

bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en 
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yüksek faiz uygulanır.  1982 Anayasasında 4709 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, 

kamulaştırma bedel ölçütleri Anayasadan çıkartılmış, yalnızca bedelin nakden ve peşin 

olarak ödeneceği hükmünü madde metni içinde bırakmıştır.  

Türkiye’de, devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamulaştırma yoluyla mal edinmelerinde 

uymaları gereken genel kuralları belirleyen 46. maddesinde, kamulaştırmanın şartlarına, 

yetkili organlara, kamulaştırmaya konu olabilecek mallara ve kamulaştırma bedelinin 

ödenme şekillerinden bahsedilmiştir. Maddede, ayrıca kamulaştırmanın kimler tarafından 

yapılabileceği düzenlenmiş, fakat kamulaştırma tanımlanmamıştır (Köycü 2006). 

2.3 Kamulaştırmanın Unsurları  

Kamulaştırma, kamu yararı söz konusu olan arsa veya arazilerin elde edilmesi için taşınmaz 

sahiplerine yaptırılan zorunlu satıştır (Akyol vd. 1992). Kamulaştırmada idareler, taşınmaz 

sahiplerinin iradelerine bakmaksızın, ihtiyaç duydukları taşınmazların ya mülkiyetini 

alma ya da taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesis etme yetkisine sahiptirler. Bu açıdan 

kamulaştırma aşağıdaki şekilde tanımlanabilir: 

 - Bir taşınmazın, kamu yararı amacıyla bireylerden kamu tüzel kişiliklerince karşılığı 

ödenmek suretiyle alınması ve kamu iyeliğine geçirilmesidir. 

- Bir taşınmazın, kamu yararı amacıyla bireylerden kamu tüzel kişiliklerince karşılığı 

ödenmek suretiyle alınması ve kamu iyeliğine geçirilmesidir. 

- Mülkiyet hakkının kamu yararına aykırı olarak kullanılmasını önlemek için yönetimlere 

tanınmış bir yetkidir (Akyol vd. 1992). 

Kamulaştırma hakkındaki tanımlama ve açıklamaların çeşitliliğine karşın, tüm bu 

anlatımlarda altının çizilmesi gerekli ortak yönler bulunmaktadır. Kamulaştırma 

işleminin unsurları olarak da değerlendirilebilecek unsurları aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür:  

- Kamulaştırma yetkisi yalnızca devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerine aittir.  
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- Kamulaştırma ancak kamu yararının gerektiği hallerde yapılır.  

- Kamulaştırmanın konusunu yalnızca özel mülkiyetteki taşınmaz mallar oluşturur.  

- Kamulaştırma, ancak kanunla gösterilebilecek esas ve usullere göre yapılabilir.  

- Kamulaştırılan taşınmazın değeri peşin olarak ödenmelidir.  

- Kamulaştırma, esas olarak bir zor alım işlemidir.  

Bu bilgiler doğrultusunda kamulaştırma işlemi; devlet ve diğer kamu tüzel kişileri 

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

düzenlenen esas ve usullere uygun bir biçimde, ancak kamu yararının zorunlu kıldığı 

hallerde ve karşılığı da kural olarak peşin ödenmek suretiyle yapılan bir zor alım işlemi 

olarak tanımlanabilir.  

Kamulaştırma işleminin bireyler ile kamu otoritesi ilişkisi açısından sahip olduğu 

konumun her zaman için bir tartışma konusu olduğu görülmektedir (Köycü 2006). 

2.4 Kamulaştırma Yöntemleri 

2.4.1 Tam kamulaştırma 

2942 Sayılı Kanunun 11. maddesinde detaylı bir şekilde belirlenen esaslar çerçevesinde 

oluşturulacak bilirkişi kurulunun taşınmaz veya kaynağın yerinde incelenmesi ve 

kanunda belirtilen hususların değerleme veya bilirkişi raporunda gösterilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Bu madde ile tam kamulaştırma işlemi yapılan arazi ve arsa vasfındaki 

taşınmazların değerleme yöntemleri öz olarak düzenlenmiştir. Kamulaştırma yoluyla 

irtifak hakkı tesisinde, kamulaştırma sebebiyle taşınmaz veya kaynakta meydana gelecek 

kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedeli olarak kabul edilecektir (Demiryılmaz 2014). 

2.4.2 Kısmi kamulaştırma 

2942 Sayılı Kanunun 12. maddesinde kısmi kamulaştırma yöntemi düzenlemiştir. 

Taşınmazın değer takdirinde dikkat edilecek hususlar belirlenmiş ve müşterek mülkiyet 
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hükümlerine göre tasarruf edilen taşınmazların kısmi kamulaştırılmalarında pay 

kamulaştırılması esası getirilmiştir. Buna göre, kısmi kamulaştırmaya tabi tutulan paylı 

taşınmaz, paydaşları arasında fiilen bölünerek tasarruf ediliyor ve kısmi kamulaştırma, bu 

şekilde tasarruf edilen bir veya birden çok paydaşın yerinin tamamını veya bir kısmını 

kapsıyor ise, sadece bu paydaş veya paydaşların payları kamulaştırılabilecektir. 

Kamulaştırma işlemi çoğu zaman taşınmazın tamamını kapsamayıp bir kısmını 

kapsayabilmektedir. Bu durumda taşınmazın ifraz edilmesi halinde, bu tür ifraz 

işlemlerinde belediye encümeni ya da il daimi encümeni kararı aranmaz.  

2942 Sayılı Kanunun 12. maddesine göre, kısmen kamulaştırılan taşınmazın değeri; 

kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamulaştırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı 

takdirde, o malın 11. maddede belirtilen esaslara göre takdir edilen bedelinden 

kamulaştırılan kısma düşen miktarıdır. Kamulaştırma dışında kalan kısmın değerinde, 

kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği takdirde; bu eksilen kısım için değer 

takdir edilecek, kamulaştırılan kısım için takdir edilen kamulastırma değerine eksilen 

değerin eklenmesiyle bulunan miktardır. Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde 

kamulaştırma nedeniyle artış meydana gelmiş ise, artış miktarı tespit edilecek, 

kamulaştırılan kısmın bedelinden artan değerin çıkarılmasıyla bulunan miktardır. Ancak 

bu çerçevede yapılacak indirme, mülkiyet kamulaştırma işlemi yapılan kısmın takdir 

edilen bedelinin yarısından fazla olamayacaktır.  

Kısmi kamulaştırma uygulamalarında, kamulaştırmadan arta kalan kısmın değeri dört 

farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir: Kalan kısmın değerinde hiçbir değişiklik olmaması, 

kalan kısmın değerinde azalış olması, kalan kısmın değerinde artış olması, kalan kısmın 

artık hiç işe yaramamasıdır. Kamulaştırma dışında kalan kısım, imar mevzuatına göre 

yararlanmaya elverişli olduğu takdirde; kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, 

elektrik, havagazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olanlarının 

eski nitelikleri dairesinde kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve 

bedel belirlenerek kamulaştırma bedeline ilave olunur. Yine aynı maddeye göre, bir kısmı 

kamulaştırılan tasınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elverisli bir durumda değil ise, 

kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açılmayan hallerde mal sahibinin en geç, 
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kamulaştırma kararının tebliginden itibaren otuz gün içinde yazılı başvurusu üzerine, bu 

kısmın da kamulaştırılması zorunludur.  

Arsa, arazi ve binanın bir kısmı kamulaştırıldığında, kamulaştırlan kısmın değeri, 

tamamlayıcı değer yaklaşımına göre bulunur. Tamamlayıcı değer yaklaşıımına göre, 

kamulaştırılan kısmın değeri, arsanın tamamının değerinden, malikin elinde kalan kısmın 

değerinden çıkarılmak suretiyle bulunur (Tanrıvermiş 2011). 

2.4.3 İrtifak hakkı tesisi sureti ile kamulaştırma 

Bazı durumlarda kamu hizmeti gereğince, amaç için yeterli olması durumunda 

taşınmazların mülkiyetlerine el koymadan, taşınmazın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği 

veya kaynak üzerinde kamulaştırma yolu ile irtifak hakkı kurulabilir. İrtifak hakları belirli 

bir süre için ya da süresiz olarak kurulabilir (Demiryılmaz 2014). 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanununa göre irtifak hakkı, bir taşınmazın üzerine diğer bir taşınmaz lehine 

yüklenen bir külfet olarak tanımlanır. Kamulaştırma hukukundaki irtifak hakkı bu 

tanımın dışındadır. Kamulaştırma yoluyla diğer bir taşınmaz lehine değil, kamulaştırmayı 

yapan idare lehine irtifak hakkı kurulur (Tanrıvermiş 2011).   

İrtifak hakkı kamulaştırmasında idare, ihtiyacı olan taşınmaz mülkiyetini devralmak 

yerine, taşınmazın belirli bir kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kendi 

lehine bir irtifak hakkı tesis etmektedir. Böylelikle idare hem mülkiyet için ödeyeceği 

kamulaştırma bedelinden daha az bir bedel ödemekte, hem de taşınmazı üzerinde irtifak 

yoluyla kamulaştırma işlemi yapılan taşınmaz maliki, taşınmazı üzerinde tasarrufta 

bulunma hakkını korumaya devam etmektedir. Birçok ülkede derinden geçen maden 

galerileri ya da tüneller için irtifak hakkı tesisi yapılmamaktadır. Bunlarda araziye zarar 

vermeyecekleri kabul edilir. Ancak mülkiyet kavramı gereğince bunlar içinde bir bedel 

takdiri yapılması gerekmektedir (Tanrıvermiş 2011). 
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2.4.4 Acele kamulaştırma 

Acele kamulaştırma, 2942 Sayılı Kanunun 27. maddesinde düzenlenmiştir. 27. maddede 

acele kamulaştırma: “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 

uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar 

alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan 

taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan 

tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz 

malın 10. madde esasları dairesinde ve 15. madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit 

edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10.  maddeye göre yapılacak davetiye 

ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. Bu Kanun’un 3. 

maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak 

miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir” şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddede, şartların 

varlığı halinde mahkemece taşınmazın değerinin tespit ettirilmesine, tespit edilen bedelin 

bankaya yatırılmasına ve sonuç olarak idarenin taşınmaza el koymasına ilişkin hususlar 

düzenlenmiştir.  

2942 Sayılı Kanunun 27. maddesinde 2001 yılında 4650 Sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklikle, acele kamulaştırma usulünün ruhuna uygun olarak hızlı bir değer tespiti 

yaptırılmak ve acele hale dayalı olarak taşınmaza el koyabilmek amaçlanmıştır. Başka bir 

anlatımla, kamu yararının olduğu bazı acil durumlarda gecikmeye mahal vermemek için 

diğer işlemler sonradan yapılmak üzere değer tesbiti yaptırması amaçlanmıştır. Acele 

kamulaştırma usulü, kamulaştırma işleminin tamamlanmasının beklenilmesinde sorunlar 

yaşanabileceği durumların ortaya çıkması halinde uygulama olanağı bulmaktadır. 2942 

Sayılı Kanunun 27. maddesi kapsamında yapılan acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el 

koyma olarak değerlendirilmemektedir. Acele kamulaştırmanın,  kamulaştırmasız el 

atmadan farklı bir özelliği, sadece kanundaki sınırlı olarak düzenlenen hallerde 

yapılabilecek olması olarak gösterilmektedir. Acele kamulaştırma, farklı özelliklerine 

rağmen, sonuçta bir kamulaştırma usulü olarak düzenlenmiştir. Diğer yandan, acele 

kamulaştırmanın, 2942 Sayılı Kanunun 16. maddesinde düzenlenen acele işlerde el 

koymadan da farklı olduğu ifade edilmektedir (Arslanoğlu 2013).  
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2.4.5 Satın alma usulü ile kamulaştırma 

Satın alma usulü, 2942 Sayılı Kanunun 8. maddesinde düzenlenmiştir. İdarelerin, tapuda 

kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü 

öncelikle uygulamaları esastır. Kıymet takdir komisyonunca belirtilen bedeli aşmamak 

üzere idare ve malik ya da yetkili temsilcisi arasında bedelde ya da trampada anlaşmaya 

varılması halinde bir tutanak düzenlenir. İdare tutanağın imzalanmasından itibaren 45 gün 

içinde kamulaştırma bedelini ödenmeye hazır hale getirilir, bu durum malike veya yetkili 

temsilcisine yazıyla bildirilir ve tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi 

istenilir. Malik veya yetkili temsilcisi tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, 

kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir. Bu şekilde satın alma suretiyle kamulaştırma işlemi 

tamamlanmış olur. 

2942 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz, 

kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve bu şekilde 

yapılan kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz. Anlaşma olmaması 

veya ferağ verilmemesi halinde 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre işlem yapılır. 

2.4.6 Trampa suretiyle kamulaştırma 

Trampa, 6098 sayılı Borçlar Kanunundaki yeni adıyla mal değişim sözleşmesi, 

taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer 

tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini 

devretmeyi üstlendiği sözleşmedir. 2942 Sayılı Kanunun 26. maddesi trampa usulünü 

düzenlemiştir. Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin 

kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmazlarından, bu bedeli kısmen veya tamamen 

karşılayacak miktarı verilebilecektir. 



 

18 

2.4.7 Kamu kurumları ve tüzel kişileri arasında taşınmaz devri 

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

hakları diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz. Taşınmaza, 

kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, 8. madde uyarınca bedelini 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 

incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır.  

Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde, alıcı idare, 2942 Sayılı Kanunun 10. 

maddesindeki yazılı usullere göre, mahkemeye başvuracağı, mahkemece, taşınmazın alıcı 

idare adına tesciline karar verilmesi sonucunda, devir alınan taşınmaz, kaynak veya irtifak 

hakkı sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır. Devir amacı veya devreden 

idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılamayacağı, aksi takdirde 

devreden idarenin 23. madde uyarınca taşınmazı geri alabileceği ve bu hususunda tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine şerh verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.  

2.5 Kamulaştırma Yöntemlerin Değerlendirilmesi 

Kamu idarelerinin taşınmaz edinimi yollarından biri olan kamulaştırma işlemleri, 

mevzuatta tanımlanan farklı yöntemlerle yapılabilmektedir. 2942 Sayılı Kanuna 

kamulaştırma işleminde öncelikle satın alma yönteminin kullanılması zorunludur. Buna 

ilave olarak mevzuatta açıkça; kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisi, trampa yoluyla 

kamulaştırma, kısmen kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırma işlemlerine 

benzer yöntemler olarak sıralanabilir. Mevzuatta bütün merkezi ve yerel idarelerin 

öncelikle satın alma usulü ile kamulaştırma yapmaları, bu yöntemde malik ile uzlaşma 

sağlanarak taşınmaz ediniminin yapılamaması halinde bedelin tespiti ve taşınmazın idare 

adına tescilinin yapılması gerekmektedir. Olağan olarak tanımlanan bu yöntemin uzun 

sürmesi nedeni ile kamu yatırımlarının aksamaması gerekçesi ile son yıllarda hükümet 
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politikalarının da bir gereği olarak acele kamulaştırma yönteminin yoğun olarak 

kullanmaya başlandığı görülmektedir.   

Acele kamulaştırma işlemi, 1956 yılında 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 27. maddesiyle 

düzenlenmiştir. İlk olarak 1978 yılında kullanılan yöntem, 2000 yılına kadar yirminin 

altında kaldığı görülmektedir (EK 9-10). 2000’li yıllardan sonra özellikle 2012-2014 

döneminde sık başvurulan bir yöntem olduğu görülmektedir (Şekil 2.1). Son on yıllık 

dönemde acele kamulaştırma yönteminin adeta olağan işlem haline dönüştürüldüğü, 

idarelerin süresi içinde yapmaları gereken hazırlık işlemlerinden imtina ederek acele 

kamulaştırma kararı veya araziye acele el koyma kararı alma yoluna gittikleri ve bu 

süreçte idare bünyesinde değerleme yapılmaması ve özellikle acele el koyma kararı 

öncesi veya sonrasında satın alma sürecinin çalışmaması nedeni ile mahkemece 

kesinleştirilen arazi bedellerinin olması gereken düzeyin çok üzerine çıktığı ve adeta 

kamu zararının oluştuğu gözlenmektedir (Tanrıvermiş vd. 2017).  

 

Şekil 2.1 2004-2014 döneminde yapılan acele kamulaştırma işlemleri 

Bakanlar Kurulunun en çok acele kamulaştırma kararı verdiği kurumlardan biri Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve diğer ise Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

(TEİAŞ) olmuştur. Diğer icracı kuruluş olan Belediyeler, Devlet Hava Meydanları 
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İşletmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları 

İşletme A.Ş., Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü lehine de 

birçok projede acele kamulaştırma kararının verildiği görülmektedir (Şekil 2.2). Belirtilen 

kamu kuruluşlarının genel olarak büyük ölçüde yatırım yapan kamu kurumları oldukları, 

kamu yatırımlarının kısa sürede tamamlanabilmesi için acele kamulaştırma yöntemine 

başvurulduğu ve bu yöntem kullanılarak araziye acele el koyma kararının alınması ile 

kısa sürede yatırım projelerinin fiziki inşaat işlerine başlanmasının mümkün kılındığı 

dikkati çekmektedir. Ancak 2942 Sayılı Kanunun amir hükümlerine göre idarelerin 

yeterli ödenek temin etmeleri ve öncelikle satın alma usulünü kullanarak kamulaştırma 

yapmaları zorunluluğunun bulunduğu gözden uzak tutulmamalıdır.   

 

Şekil 2.2 Türkiye’de acele kamulaştırma kararlarının kurumsal dağılımı 

Türkiye’de 1999-2013 dönemindeki kamulaştırma işlemleri, sayı ve bedel açısından 

incelendiğinde, yıllara göre küçük dalgalanmalar haricinde, işlem sayısında artış eğilimi 

açıkça dikkati çekmektedir. 2011 yılından itibaren işlem sayısında önemli artışlar 

görülmesine rağmen, kamulaştırma bedellerinde aynı oranda artış yaşanmamıştır. 2009, 

2010 ve 2011 yıllarında kamulaştırma bedellerinde önemli bir artış gerçekleşmiş, ancak 

2012 ve 2013 yıllarında düşme göstermiştir (Çizelge 2.1). 
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Çizelge 2.1 Türkiye’de yıllara göre kamulaştırma sayıları ve kamulaştırma bedelleri 

(Anonim 2014b) 

Yılı 
İşlem Sayısı  

(Adet) 

Kamulaştırma 

Bedelleri (TL) 

İşlem Başına Ödenen 

Kamulaştırma Bedeli (TL) 

2013 106.524 4.772.973.451 44.806,55 

2012 94.182 4.506.116.891 47.844,78 

2011 68.130 6.108.004.918 89.652,21 

2010 51.701 7.875.388.167 152.325,64 

2009 37.481 6.609.504.303 176.342,80 

2008 40.533 1.052.947.956 25.977,55 

2007 37.450 2.310.181.209 61.687,08 

2006 44.752 1.665.645.987 37.219,48 

2005 37.346 1.485.666.986 39.781,15 

2004 29.478 333.092.121.330 11.299.685,23 

2003 27.637 512.514.131.447 18.544.492,22 

2002 24.918 270.589.953.341 10.859.216,36 

2001 21.565 139.300.737.430 6.459.575,12 

2000 29.398 653.567.171.980 22.231.688,28 

1999 21.990 174.289.079.173 7.925.833,52 

Kamu kuruluşlarının arazi edinimi bedeli; yılın bütçesi ve kesin hesap kanununda 

sermaye harcamaları arasında yer almaktadır. Bunun dışında birçok kamu kurumunun 

kamulaştırması el atmadan tazminat ödemesinin olduğu ve kesinleşen yargı kararına bağlı 

olarak yapılan tazminat ödemelerinin ise bu kalemin dışında kaldığı vurgulanmalıdır. 

2006-2017 yılları merkezi yönetim bütçe ödenek ve harcama miktarları bakımından, 

başlangıç ödenek miktarlarında düzenli bir artış görülmesine rağmen, harcama 

tutarlarının düzensiz bir seyir gösterdiği görülmektedir. İncelenen yıllarda bütçe 

ödeneklerin üstünde harcamanın yapıldığı açıkça dikkati çekmektedir (Çizelge 2.2 ve 

2.3). Yatırım projeleri için öngörülen kamulaştırma maliyetinin genel olarak gerçekleşen 

bedel ile uyumlu olmaması nedeni ile başlangıç ödenekleri ile gerçekleşen harcama 

tutarları arasında menfi farkların olmasını doğal karşılamak gerekir. Kamu kurumları 

tarafından yatırım kararının verilmesi aşamasında ve yıllık yatırım programının 

hazırlanması sırasında gerekli olan arazinin değerlemesinin yapılmaması ve kapsamlı 

hazırlık işlemleri yapılmadan kamulaştırma çalışmalarına başlanması nedeni ile tahmin 
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edilen bütçe büyüklüğü ile gerçekleşen harcama tutarları arasında önemli ölçüde farklılık 

ortaya çıkmaktadır.   

Çizelge 2.2 2006-2017 dönemi merkezi yönetim bütçe ödenek ve harcamaları (Anonim 

2018)  

Yıllar 
Başlangıç Ödenekleri 

(BinTL) 

Harcamalar 

(Bin TL) 

Gerçekleşme 

(TL) 

2006 556.641 666.297 -109.656 

2007 597.367 639.571 -42.204 

2008 563.635 1.873.133 -1.309.498 

2009 674.174 2.251.001 -1.576.827 

2010 940.928 1.653.437 -712.509 

2011 1.009.748 3.147.487 -2.137.739 

2012 1.176.867 2.733.041 -1.556.174 

2013 1.771.755 3.346.973 -1.575.218 

2014 2.169.679 5.088.032 -2.918.353 

2015 2.481.034 5.324.540 -2.843.506 

2016 3.126.630 6.034.424 -2.907.794 

2017 3.731.974 6.764.155 -3.032.181 

Çizelge 2.3 Konsolide bütçe harcamaları (2003 öncesi sınıflandırmaya göre) (1990-2003) 

Yıllar 
Konsolide Bütçe 

Harcamaları 

Kamulaştırma  

Harcamaları 

1990 68 0 

1991 132 1 

1992 226 1 

1993 490 2 

1994 902 2 

1995 1.724 3 

1996 3.961 7 

1997 8.050 25 

1998 15.614 41 

1999 28.085 60 

2000 46.705 117 

2001 80.579 107 

2002 115.683 269 

2003 140.455 267 

Mevzuatta zaman içinde yapılan değişikliklerin dava sayılarının azalmasına ve dava 

ekonomisinin sağlanmasına önemli katkısı olmuştur. Özellikle 2001 tarih ve 4650 Sayılı 
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Kanun ile 2942 Sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile öncelikle idarelerin satın alma 

yoluyla kamulaştırma yapmaları zorunluluğunun olması ve malik ile uzlaşma yapılan 

taşınmazların kamulaştırılmış sayılması, dava sayılarında önemli ölçüde azalışın 

olmasına ve malik ile kamu kurumları arasında iyi ilişkilerin kurulmasına ve özellikle 

kamu kurumlarına olan güven duygusunun güçlenmesine katkı yapılmıştır. Bu bakımdan 

4650 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra kamulaştırma bedelinde değişimin 

olduğu ve daha fazla miktarda arazinin kamulaştırılmasına rağmen, dava sayılarındaki 

artışın beklenen düzeyin gerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Üstelik son yıllarda satın alma 

yolunun terk edilmesi ve doğrudan acele el koyma kararı almak için açılan davaların, 

toplam kamulaştırma davası sayısının artmasına neden olduğu da bilinmektedir. İkinci 

önemli değişimin ödenen kamulaştırma bedelinde olduğu dikkati çekmektedir. 4650 

Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra idare bünyesinde kıymet takdiri komisyonu 

kurulması ve komisyonların gerekli gördükleri takdirde uzman kişi ve kurumlardan 

değerleme hizmeti alarak işlem yapmalarının da mahkemece bedelin kesinleştirilmesinde 

dikkate alındığı görülmektedir. Bu çerçevede özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanununun 12. maddesi ile 2942 Sayılı Kanunun 

15. maddesinde yapılan değişiklik ile yeterli sayıda uzman bulunması halinde, 

mahkemece bilirkişi kurulunun oluşturulmasında; taşınmaz geliştirme konusunda yüksek 

lisans veya doktora yapmış uzmanlar ile lisanslı değerleme uzmanlarına görev verilmesi 

gerektiği yolundaki düzenlemenin olumlu etkisinin olduğu vurgulanmalıdır. Esasen 

mahkemelerce seçilen bilirkişilerin değerleme konusunda bilgilerinin çok yetersiz 

olması, yapılan bilirkişi raporunun kalitesinin çok düşük olması ve hatta uluslararası 

değerleme standartlarına göre yapılan raporların neredeyse tamamının kabul edilebilir 

olmaktan uzak olduğu vurgulanmalıdır. Kamulaştırma sürecinin normalleştirilebilmesi 

ve bedellerin piyasa koşullarına uygunluğunun sağlanması bakımından gerek idare 

bünyesinde oluşturulan kıymet takdiri komisyonu üyeleri, gerekse mahkemelerce seçilen 

bilirkişi kurullarının gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarından oluşturulması 

zorunluluğunun olduğu açıkça ifade edilmelidir.  
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3. 2942 SAYILI KANUNA GÖRE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİT 

YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

Kamulaştırılan taşınmazın bedelini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurların ayrı ayrı 

tespit edilmesi ve bunların kamulaştırma bedeline olumlu ya da olumsuz olarak ne ölçüde 

etki edeceğinin de bedelin tespiti sırasında değerlendirilmesi gerekir. Bedeli 

etkileyebilecek nitelik ve unsurları sınırlı sayıda tutmak mümkün olmasa da, genel olarak 

uygulamada kabul gören bedel tespit unsurlarının varlığından söz etmek mümkündür. 

Kamulaştırılacak taşınmazın konumu, her türlü yola ve yerleşim birimlerine uzaklığı, 

yerleşim yeri olarak ticari merkezlere, turizm merkezlerine ve iş merkezlerine olan 

uzaklığı, deniz, göl, nehir gibi doğal unsurlara ve imarlı bölgelere olan uzaklığı, üzerinde 

izin verilen kat sayısı, devlet kara yollarının geçtiği planlara dâhil olup olmaması gibi 

unsurlar, taşınmaz bedelinin tespitinde bilirkişi ve uzmanların raporuna etki edebilecek 

unsurlar olarak uygulamada kabul görmektedir (Ergüven 2013). Teoride taşınmazların 

kamulaştırma bedelleri, gelir yöntemi (subjektif-yardımcı değerleme yöntemi), pazar 

değeri (objektif-esas değerleme yöntemi) ve vergi değerine (objektif-esas değerleme 

yöntemi) göre saptanır (Tanrıvermiş vd. 2016). 

Kamu kurumlarının yaygın arazi edinim yöntemi olarak kullandıkları kamulaştırma 

sürecinde; araziler gelirin değeri, arsaların emsal değeri ve yapıların maliyet bedeli 

üzerinden değerlemesinin yapılması yasal bir zorunluluktur (Tanrıvermiş vd. 2016). 

Değerleme süercinde öncelikle taşınmazın cinsinin arsa ve arazi olarak sınıflanmasının 

yapılması ve değerleme çalışmasında önemli sorunların olduğu görülmektedir.   

3.1 Arazi Kamulaştırmalarında Bedel Tesbit Esasları 

4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanunun 11. maddesi gereği; 15. madde 

uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu ve kamulaştırılacak taşınmaz veya kaynağın 

bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte gitmesi grekmektedir. Bilirkişi kurulu, hazır 

bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz veya kaynağın ölçülerini esas tutmak, 

sayılan bütün unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek ve ilgililerin beyanını da dikkate 
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almak suretiyle gerekçeli değerleme raporuna dayalı olarak taşınmazın değerini tespit 

edecektir. Taşınmazın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet 

teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine 

göre getireceği kâr dikkate alınmayacaktır. Özetle taşınmazın değerleme zamanındaki 

mevki ve koşullarına göre kullanımı esas alınarak değerleme yapılması gerekmektedir.  

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, söz konusu kamulaştırma sebebiyle 

taşınmaz veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilmekte 

ve bu kıymet düşüklüğü irtifak hakkı bedeli olarak tanımlanmaktadır. Arazilerin 

değerinin belirlenmesinde; arazinin net gelirinin saptanması ve geçerli kapitalizasyon 

oranının bilinmesi gerekmektedir. Arazi gelirinin tespitinde; arazilerin olduğu gibi 

kullanılma durumu ve yaygın münavebe sistemindeki ürünlerin ortalama verimleri, 

üretici satış fiyatları ve üretim masrafları esas alınarak net gelirin analizi yapılacaktır. 

Geçerli kapitalizasyon oranının ise temel kapitalizasyon eşitliği kullanılarak yerel 

düzeyde analiz edilmesi gerekmektedir. Belirtilen iki temel ölçütün gerek idare 

bünyesinde kurulan takdir komisyonları, gerekse mahkemece seçilen bilirkişi 

kurullarınca tespitinin rasyonel olarak yapılamadığı görülmektedir. Değerleme işleminde 

hatalı objektif değer arttırıcı ölçüt kullarak nihai taşınmaz değerinin yükseltilmesi yoluna 

gidildiğine tanık olunmaktadır (Tanrıvermiş vd. 2004, Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş ve 

Aliefendioğlu 2017abc).  

Değerleme literatüründe gelir kapitalizasyonu yaklaşımında objektif değer arttırıcı unsur 

adı altında bir yaklaşım bulunmamaktadır (Tanrıvermiş 2017). Ancak 2942 Sayılı 

Kanunun 11/1-i maddesinde “değerin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüler” 

olarak yer almakta olup, uygulamada “objektif değer arttırıcı unsur” olarak 

adlandırılmaktadır. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi17 kararına göre, kamulaştırılan taşınmazın 

değeri tespit edildikten sonra, taşınmazın konumu, belediye hudutlarına ve merkezlere 

olan mesafesi göz önüne alınması, belirlenen birim değerin anılan madde uyarınca %50-

                                                 
17 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 08.05.2008 tarih ve 2008/5029 E., 2008/6338 K. sayılı Kararı. 
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70 ve hatta bazı kararlarında %350-400 gibi objektif değer artışı uygulanması mümkün 

olabilecektir (Anonim 2014b). 

Arazinin net gelirinin hesaplanabilmesi için, araziden elde edilen yıllık ürünün miktarı, 

bunun satış fiyatı ve yapılan (yapılması gereken) masraflar; mahkemeler tarafından İl ve 

İlçe Tarım Müdürlüklerinden istenmektedir. Bilirkişi incelemesine esas teşkil eden temel 

verilerin resmi kurumlardan alınmasının istenmesi, akademik yönden doğru olmamakla 

birlikte, mahkemelerce bilirkişilerin denetimine imkan vermektedir. Yargıtay bazı 

kararlarında İl / İlçe Tarım Müdürlüğü verilerine itibar edilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Arazi geliri ve masrafların analizi aşamasında; geleneksel olarak 

kamulaştırmanın yapıldığı bölgede nelerin ekildiği, yılda kaç ürün alındığı, münavebeli 

ekim yapılıp yapılmadığı, yapılıyorsa münavebe yıllarında nelerin ekildiği, dönüm başına 

ne kadar ürün alındığı ve yapılan masrafların neler olduğu gibi hususlar göz önünde 

tutulur ve arazinin birim değeri belirlenir (Anonim 2014b). 

Kapitalizasyon oranı, araziye yatırılmış birim sermayenin kullanılma hakkıdır. Diğer bir 

deyimle, arazinin rantı ile satış değeri arasındaki oran olarak ifade edilmektedir. Rant aynı 

kalmak koşuluyla, kapitalizasyon oranı düştükçe, arazinin satış değeri artış 

göstermektedir. Bir arazinin değeri, rantının artması ve kapitalizasyon oranının düşmesi 

oranında yükselmektedir. Kapitalizasyon oranı, arazilerin değerinin tespitinde çok 

önemlidir. Çünkü arazinin rantı sabit kabul edildiğinde, kapitalizasyon oranının 

değişmesi, arazinin değerini de önemli ölçüde değişmesine neden olmaktadır. 

Kapitalizasyon oranı %5’ten %10’a çıktığında, arazi değeri %50 azalacaktır. Büyük 

arazilerinin değerinin tespiti sırasında, kapitalizasyon oranının güvenilir verilere 

dayanmadan ya da gerekli araştırma yapılmadan, hatalı olarak tespit edilmesi durumunda, 

kamulaştırma bedellerinin yanlış belirlenmesi ya Hazine zararına ya da malik aleyhine 

olumsuz sonuçların doğurmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak kapitalizasyon oranın 

gerçek veriler üzerinden hesaplanması ve kullanılması büyük önem arz etmektedir 

(Anonim 2014a). 

Arazi değerlerinin belirlenmesinde kullanılan kapitalizasyon oranını olumlu veya 

olumsuz yönlerde etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Kapitalizasyon oranını olumlu 
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yönde etkileyen unusurları; kente veya kasabaya yakın olma, kent veya kasaba nüfusunun 

fazlalığı, ulaşım yollarına (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu) yakınlık, iyi sağlık 

koşulları, ulaşım kolaylılığı, binaların (varsa) bakımlı durumu, arazinin tek bir parçadan 

oluşması, toprağın biçiminin düzgün olması, mülk güvenliğinin olması, serbestçe alınıp 

satılabilmesi, toprak sahibinin can güvenliğinin olması, araziden kadastro geçmiş olması, 

nüfus yoğunluğunun fazlalığı, münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, sulu ise sulama 

kolaylığı, araziye olan talep yoğunluğu, rekreasyon ve dinlenme gibi amaçlar için 

elverişli olması gibi sıralanabilir. Kapitalizasyon oranına olumsuz etki yaparak 

yükselmesine neden olan unsurlar ise; kente veya kasabaya uzak olma, kent veya kasaba 

nüfusunun azlığı, ulaşım yollarına (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu) uzaklık, 

kötü sağlık koşulları, ulaşım güçlüğü, binaların bakımlı olmaması, arazinin parçalı olması 

ve parçaların birbirinden uzak bulunması, toprağın biçiminin düzgün olmaması, mülk 

güvenliğinin olmaması, serbestçe alınıp satılamaması, toprak sahibinin can güvenliğinin 

olmaması, araziden kadastro geçmemiş olması, nüfus yoğunluğunun azlığı, münavebeyi 

değiştirmenin güç olması, sulu ise sulama güçlüğü, araziye olan talebin azlığı olarak 

belirlenebilir (Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu vd. 2017abc). 

Türkiye’de yerleşik Yargıtay kararlarına göre kapitalizasyon oranı genelinde %3 ile %15 

arasında değişim göstermektedir. Asgari hadden kapitalizasyon oranı uygulanabilmesi 

için taşınmazın bulunduğu bölgenin nüfus yoğunluğunun fazla ve arazinin de kıt olması 

gerektiği Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nce karara18 bağlanmıştır. Ancak sınırlı sayaıdaki 

bilimsel araştırma sonuçlarına göre ülke içinde il ve ilçe düzeylerinde geçerli 

kapitalizasyon oranının % 1 ile % 12 arasında değişim gösterdiği, konu ile ilglili 

genelleme yapılabilecek kadar saha çalışmasının yapılamamış olduğu ve bu bakımdan 

Yargıtay tarafından verilen kararların genel olarak bilimsel yönden kabul edilmesinin 

mümkün görülemeyeceği açıkça vurgulanmalıdır (Tanrıvermiş vd. 2004, Tanrıvermiş ve 

Doğru 2004, Tanrıvermiş vd. 2008ab, Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 

2017abc, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2019ab).  

                                                 
18 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 13.02.2001 tarih ve 2001/279 E., 2001/2659 K. sayılı Kararı. 
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3.2 Seçilmiş İllerde Kamulaştırma Bedellerinin Değerlendirilmesi  

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerinin analizi yoluyla kamulaştırma 

işlemlerinin sonuçlarının kaspamlı olarak analizinin yapılması mümkündür. Burada 

örnek olması bakımından 2014 yılında Hakkâri, Kars, Konya ve Tekirdağ illerinde tarla, 

bağ ve bahçe gibi tarım arazisi kamulaştırma işlemlerinde ödenen bedellerin 

karşılaştırılması yapılmış olup, bu işlemin kolay anlaşılması bakımından birim arazi 

değeri ve illerin gelişmiş düzeyleri üzerinden tartışma yapılması tercih edilmiştir. Detaylı 

inceleme yapılan dört ilde, bedelsiz arazi edinimleri hariç tutulduğu zaman, toplam 7.410 

adet veri üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; sosyo-ekonomik gelişmişlik 

sıralaması endeksinde 80. sırada olan Hakkâri ilinde 36.562.506 m² yüzölçümlü arazinin 

kamulaştırma işleminin yapıldığı, ortalama birim arazi değerinin 125 TL/m² olduğu, en 

verimli tarım arazilerinin bulunduğu ve gelişmişlik sıralaması endeksinde 20. sırada olan 

Konya ilinde birim arazi kamulaştırma bedelinin ortalama 7,60 TL/m², sosyo-ekonomik 

gelişmişlik sıralaması endeksinde 9. sırada olan Tekirdağ ilinde birim arazi kamulaştırma 

bedeli ise ortalama 28,67 TL/m² olarak gerçekleştiği görülmektedir. Gelişmişlik düzeyi 

sıralamasında son sıralarada yer alan Kars ilinde ise diğer illere göre daha yüksek düzeyde 

kamulaştırma bedelinin ödendiği, kamulaştırılan arazi miktarının Hakkari ilinde diğer 

illere oranla daha düşük olmasına rağmen, ortalama birim arazi bedelinin yaklaşık dört 

kat daha yüksek düzeyde gerçekleştiği açıkça dikkati çekmektedir (Çizelge 3.1, Çizelge 

3.2, Şekil 3.1).  

Çizelge 3.1 Seçilmiş illerde 2014 yılında kamulaştırılan arazilerin ortalama değerleri ile 

illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması (Anonim 2014b) 

İl Adı Kamulaştırılan 

Alan (m2) 

Kamulaştırma 

İşlem Sayısı 

(Adet) 

Toplam 

Bedel 

(TL) 

Ortalama 

Birim 

Bedeli 

(TL) 

Gelişmişlik 

Düzey Sırası 

Hakkâri 36.562,506 164 20.500,3103 125,00 80 

Kars 382.603,35 991 33.106,1362 33,41 68 

Konya 214.9491,63 4.804 36.584,4443 7,61 20 

Tekirdağ 350.684,04 236 6.766,6064 28,67 9 
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Çizelge 3.2 İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması 

 

Seçilmiş illere ilişkin olarak yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; 2942 Sayılı 

Kanunun amir hükümlerine uygun olarak arazi gelir değeri üzerinden kamulaştırma 

bedelinin tespit edilemediği, 2942 Sayılı Kanunun 11. maddesinde belirlenen değere etki 

eden faktörler ile ilmi ve teknik ilkelerin dikkate alınamadığı, hükümet politikalarının da 

etkisi ile bedel ödemesinin adeta zarar giderme ve telafi düşüncesine dayalı olarak 

değerleme çalışmasının yapıldığı kanısı ortaya çıkmaktadır.   

Kırşehir İlinde yapılan bir kamulaştırma işleminde, şehirlerarası duble yol kenarında 

verimli, şehir merkezi ve yerleşim yerine yakın, şekil itibariyle tarıma elverişli taşınmazın 

kamulaştırma birim değerinin 2,19 TL/m2 olarak tespit edildiği (EK 3-4), ancak Kars 

ilinde ulaşımı çok zor olan, verimsiz ve şekilsiz taşınmazın birim bedelinin 9,20 TL/m2 

(EK 6-7) olarak belirlediği görülmektedir. Buna ilave olarak arta kalan kısımın 

değerindeki eksiliş sebebiyle 1.000 (bin) TL ek ödemenin yapıldiği tespit edilmiştir. 

İnceleme sonuçlarına göre hatalı değerleme raporu ve telafi edici etki düşüncesi ile 
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gelişmiş düzeyi geri ve arazi bedelinin düşük olması gereken ilde, dört kat daha yüksek 

bedel tespitinin yapıldığı ve bunun ödendiği ortaya konulmuştur.  

Orta Anadolu Bölgesi’nde KGM tarafından Kırşehir-Kayseri Karayolu 2014 yılı 

kamulaştırma işlemi için hazırlanan değerleme raporunda; sulu arazilerin kamulaştırma 

bedeli 2,98 TL/m2 ve kuru arazilerin değeri ise 1,72 TL/m2 olarak takdir edilmiştir (EK 

5). Kırıkkale ili Yahşihan ilçesinde DDY tarafından yapılan yapıaln hızlı tren hattı 

kamulaştırma çalışmaları için hazırlanan değerleme raporunda sulu tarım arazisine 2,11 

TL/m2 değerin takdir edildiği görülmektedir (EK 8). Buna ilave olarak KGM tarafından 

Kars ili Şenkaya-Sarıkamış ilçesinde yapılan kamulaştırmada birim arazi değeri 9,20 

TL/m2 (EK 6-7) olarak belirlenmiş, ancak DDY adına kayıtlı taşınmazın 4. Bölge 

Müdürlüğü tarafından satış kararında 2,18 TL/m2 üzerinden satış işleminin gerçekleştiği 

(EK 11-12) tespit edilmiştir. Kamulaştırma için yapılan anlaşma tutanakları ve 

kamulaştırma talep yazılarında görüldüğü üzere, aynı ilçe merkezinde kamuya ait bir 

taşınmazın satışı düşük bir bedel ile gerçekleştirilmekte, aynı ilçede, ilçe merkezine uzak 

bir köyde birim arazi kamulaştıma bedelinin, fiilen satılan arazinin birim değerinden beş 

kat daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir.   

Başlıca yatırımcı kamu kurumlarından DSİ ve KGM tarafından kamulaştırma için ayrılan 

ödeneklerde yıllara göre artışın olduğu görülmektedir (EK 1-2). Kamulaştırma 

değerlerinin tespitinde, telafi ve zarar giderme amacı ile hareket edilmesi ve bu amaçla 

yüksek taşınmaz değerinin belirlenmesinin kamu zararının doğmasına neden olacağını 

dikkate almak gerekir. Kırsal alanda arazi değerleme çalışması için kullanılabilecek norm 

bilgilerin yetersizliği, bilirkişilerin değerleme konusunda uzmanlıklarının yetersizliği 

veya hiç olmaması, kamu kurumlarının bilirkişi raporlarının denetimini yapamamaları, 

arazi edinimi politikasına kamunun gereken önemi vermemesi ve değerleme biliminin ve 

uzmanlığının gelişiminin yavaş olması gibi nedenlerle takdir edilen kamulaştırma 

bedelinin, genel olarak taşınmazın piyasa değerinin üzerine çıktığı ve bunun da genel 

olarak sosyal yön ve manevi durum gibi gerekçelerle telafi edici veya onarıcı bir 

yaklaşımla yerel düzeylerde ele alındığına birçok yatırım alanında tanık olunmakta ve 

yaklaşım yatırım maliyetinin yükselmesine yol açmaktadır (Tanrıvermiş vd. 2004, 
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Tanrıvermiş ve Doğru 2004, Tanrıvermiş vd. 2008ab, Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş ve 

Aliefendioğlu 2017abc, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2019ab).   

Özellikle kamulaştırma değerinin tespitinde, kamulaştırma bilirkişiliği için sadece 

mühendislik veya mimarlık eğitimi almış uzman olmanın yeterli olmadığının açıkça 

görülmesi üzerine 6306 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile düzenlenen esaslar çerçevesinde 

taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olan uzmanlardan 

etkin biçimde faydalanılması ve mahkemece bilirkişi kurullarında söz konusu uzmanların 

görev almalarının sağlanması zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Özetle değerleme 

uygulamasının bir uzmanlık işi olduğu, kamulaştırma sürecinde kısıtlı kamu kaynağının 

rasyonel kullanılması ve mülkiyet hakkına, haksız ve orantısız bir müdahalenin önüne 

geçebilmesi için rasyonel değerleme yapılması ve bedelin uygun araçlarla ödenmesine 

bağlı olduğu ve rasyonel değerleme çalışmasının da gerek idare bünyesinde, gerekse 

mahkemelerce seçilecek bilirkişi kurullarında gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanlarının bulunmasına bağlı olduğu vurgulanmalıdır. Belirtilen amaçla bütün kamu 

kurumlarının inşaat, emlak ve kamulaştırma (istimlak) birimleri ile yerel yönetimlerin 

etüd ve proje, fen işleri, imar ve şehircilik, emlak ve istimlak birimlerinde; arazi edinimi, 

kamulaştırma, proje geliştirme, proje değerleme ve yönetimi, yeniden iskan 

uygulamaları, kentsel gelişim ve dönüşüm çalışmalarını yapmak üzere gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Kamu kurumlarında arazi edinimi, proje geliştirme, değerleme ve uygulama sorunlarının 

asgari düzeye çekilmesi için kariyer uzmanlığına özel önem verilmesi zorunlu görülmekte 

ve bu yolla malik ile idare arasında yaşanan anlaşmazlıkların azaltılabileceği ve bu yolla 

dava ekonomisinin de yapılmasının mümkün olabileceği ortaya çıkmaktadır.     
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yatırım projelerinin yapılabilirliği ve ekonomik avantajı, arazi maliyeti de dahil toplam 

yatırım tutarı ile işletme giderleri ve gelirlerine bağlıdır. Birçok yatırım projesinin yüksek 

arazi edinim maliyeti yüzünden yapılabilir bulunmadığı ve arazi edinimi politikasının 

yetersizliğinin yatırımların önünde adeta bir engel olarak görüldüğü vurgulanmalıdır. 

Kamu yatırımları için kamu yararı gerekçesi ile özel mülkiyete konu olan arazilerin kamu 

mülkiyetine geçişi yapılmakta ve bu işlemde yapılan bedel ödemesi ile malikin 

kayıplarının telafi edildiği düşünülmektedir. Bununla birlikte belirli bir yerleşim yerinde 

kamu yatırımlarının arazi malikleri üzerine etkisinin aynı derecede olmadığı dikkati 

çekmektedir. Kamu yatırımlarının oluşturacağı yerel gelişme ve hatta değer artışından 

arazisi kamulaştırılan malikler ya hiç yararlanamayacak olmalarına karşın, taşınmazları 

kısmen kamulaştırılanlar ile kamulaştırma sınırlarının dışında kaldığı için projeden 

etkilenmeyen arazi malikleri ise yatırımın gerçekleştirilmesinden sonra oluşan olumlu 

dışsal ekonomiden büyük ölçüde yarar sağlayabileceklerdir.  

Yatırım projeleri için arazi edinimi yönteminde son yılarda önemli değişimin olduğu, 

idarelere önemli görev ve sorumluluk yükleyen satın alma usulü uygulamak ve malik ile 

yetkili kamu kurumları arasında doğrudan ilişki kurmak yerine acele kamulaştırma 

yöntemine ağırlığın verildiği gözlenmektedir. Bakanlar Kuruluna tanınan acele 

kamulaştırma kararı verme yetkisi, yatırım projeleri için gerekli olan taşınmazların, 

olağan usul ile yapılması uzun süren kamulaştırmaların, hukuki altyapısı, hukuki 

dayanağı haline gelmektedir. Çalışmada kapsamında yapılan tespitlerde, acele 

kamulaştırmanın düzenlendiği 2942 Sayılı Kanunun 27. maddesinin, bu haliyle, haksız 

bir şekilde mülkiyet hakkına müdahale ettiği görülmektedir. Acele kamulaştırma 

işleminin uygulamasından kaynaklanan sorunları engellemek için 27. maddede bazı 

değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bakanlar Kurulu tarafından verilecek olan acele 

kamulaştırma kararları açısından 27. maddenin bazı şekil şartlarını ve objektif esasları da 

içerecek şekilde yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Yapılan tespitler sonucunda 

verilecek kararlarda Bakanlar Kuruluna; acelelik hali ve bu hali gerekli kılan durumları 

ile konusunu açıkça göstermesi, acele kamulaştırma yapılmadığı takdirde kamunun 

uğraması muhtemel zararların neler olduğunu belirtmesi yükümlülüğü getirilmesinin, 



 

33 

taşınmaz maliklerine hukuki güvence sağlayacaktır. Bakanlar Kurulunca verilecek acele 

kamulaştırma kararları, kamu yararından farklı aceleliği zorunlu kılan bir üstün kamu 

yararın olması ve bu yönteme başvurulmadığı takdirde kamu düzeninin ne şekilde 

bozulacağının açıkça ortaya konulması; kamu yararının ne şekilde olacağının açıkça 

ortaya konulması ve acelelik koşulunun kamu düzenine ilişkin olarak nasıl sağlanacağının 

gösterilmesi koşullarına bağlanmalıdır.  

Yatırım alanındaki taşınmazını tamamen kaybetmiş maliklerin söz konusu bölge ile 

ilişkisi kesilmiş olduğundan, doğrudan kamu yatırımlarının neden olabileceği pozitif 

dışsallıklardan da faydalanmaları söz konusu olamayacaktır. Yirmi birinci yüzyılda 

kamulaştırma süreci ve değerleme işlemlerine insan hakları ve adalet ölçütlerinin 

eklenmesi ile önem kazanacaktır. Arazisi kamulaştırılan malik, hem taşınmazını 

kaybetmekte, hem de bölge ile ilişkisi kısmen veya tamamen kesildiğinden oluşacak 

değer artışından yararlanamamaktadır. Bu koşullarda yerel bilirkişi kurullarınca 

kamulaştırma bedellerinin genellikle bilimsel esaslara, değerleme standartlarına ve yasal 

düzenlemelere uygun olmasa da piyasa değerinden daha yüksek bedel takdir edilmesi 

eğilimine girdikleri dikkati çekmektedir.   

Kamulaştırılan taşınmazların değerleme işlemlerinin; objektif, eksiksiz ve adil bir zarar 

giderme (karşılama veya telafi etme) yöntemi olarak görülmelidir. Ama yasalar ve 

bilimsel ilkeler unutulmadan kamulaştırılan taşınmazların doğrudan sermaye 

yatırımlarına tahsis edilmesi ve acele kamulaştırma uygulamalarında, olağan 

kamulaştırma usullerinin uygulanmaması, acele kamulaştırma usulü hakkında çeşitli 

çekinceleri gündeme getirmektedir (Tanrıvermiş vd. 2016). Özellikle AİHM’nde açılan 

davaların Türkiye’nin lehine çıkması ya da bu dava sayılarının azaltılması için 

kamulaştırma ve diğer amaçlarla değerleme yapmak üzere seçilen bilirkişi kurullarının 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümleri lisans ve lisansüstü programlarından 

mezun olan uzmanlardan oluşturulması zorunlu görülmektedir. Yasal değerleme 

işlemlerinde uluslararası değerleme standartlarına uygun değerleme yapılmasının 

sağlanması ile hem malikler ve diğer paydaşların kamulaştırma uygulamalarından 

memnuniyet düzeyleri yükselecek, hem de yargı organları ve özellikle AİHM’nde açılan 

dava sayılarında gerileme olabilecektir.  



 

34 

Türkiye’nin de kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insan hakları konusunda 

uyulması gereken standartları belirlemektedir. AİHM içtihatları ile da gelişen bu hukuk 

düzeni, ülkelerin iç hukuk sistemlerini de yönlendirmektedir. Kamu yararı ve 

kamulaştırma kavramlarının nasıl yorumlanması gerektiği hususunda belirleyici olan 

AİHM’in, yapılan kamulaştırma işlemlerine karşı Türkiye aleyhine açılan davalar üzerine 

verilen kararları incelendiğinde; zamanında yapılmayan kamulaştırma işlemleri 

nedeniyle belirlenen bedellerin taşınmazın gerçek değerini yansıtmadığı, kamulaştırma 

bedelinin hiç ödenmediği, hesaplama yöntemi, mülkiyete saygı, yetersiz faiz ödenmesi, 

çevresel etkiler, bedelsiz kamulaştırma ve tapu iptali gibi gerekçelerle davaların açıldığı 

görülmektedir. AİHM’de açılan davaların yaklaşık % 30’unun kamulaştırma işlemleri ve 

ödenen bedel ile ilişkili olduğu görülmektedir. Maliklere yapılan ödemenin tutarlı olması 

ve maliklerin memnuniyet düzeylerinin artırılabilmesi için öncelikle satın alma sürecinde 

yapılan değerleme işlemlerinin maliklere anlatılması ve maliklerin bilgilendirilmesi 

yapılmalı ve yargıya ulaşan anlaşmazlık sayısının azaltılması sağlanmalıdır. İdare 

tarafından yatırım ekonomisi gerekçesi ile düşük bedel üzerinden kamulaştırma yapılması 

kabul edilebilir olmadığı gibi, hatalı işlemlerle yüksek bedel ödenmesi de kabul edilebilir 

görülmemelidir. Maliklere hakkaniyete, bilimsel esaslara ve mevzuata uygun bedel 

ödemesinin yapılabilmesi için de arazi ediniminin bir politika ve stratejik plan hedefi 

olarak bütün kamu idarelerinde benimsenmesi ve bu sürecin bütün aşamalarının da 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının sorumluluğu altında yürütülmesi 

zorunluluğu açıkça ortaya çıkmaktadır.  

Kamulaştırma bedelinin rasyonel olmaması hem idarenin işlemleri ve uygulamaları, hem 

de mahkemeler tarafından seçilen bilirkişilerin uygulamalarında hata ve eksiklikler ile 

doğrudan ilişkilidir. Taşınmaz değerleme çalışması için kullanılabilecek norm bilgilerin 

yetersizliği, bilirkişilerin değerleme konusunda uzmanlıklarının yetersizliği veya hiç 

olmaması, bilirkişi raporlarının denetimini yapılamaması, arazi edinimi iyi uygulama 

rehberi ve politikasının oluşturulamaması ve değerleme biliminin ve uzmanlığının 

gelişiminin yavaş olması gibi nedenlerle takdir edilen kamulaştırma bedelinin, genel 

olarak taşınmazın piyasa değerinin üzerine çıktığı ve bunun da genel olarak sosyal yön 

ve manevi durum gibi gerekçelerle telafi edici veya onarıcı bir yaklaşımla yerel 

düzeylerde ele alındığına birçok yatırım alanında tanık olunmakta ve yaklaşım yatırım 
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maliyetinin yükselmesine yol açtığı tespit edilmiştir. Arazi ediniminin uzun zaman alması 

ve ödenen bedelin yüksekliği nedeni ile kesinleşen bedelin ödemesinin ötelenmesi 

yaklaşımı ile acele kamulaştırma yoluna gidilmesinin sıklıkla önerilmesi, mülkiyet 

hakkını zedelediği gibi, maliklerin kamuya güven duygusunu olumsuz etkilemekte ve 

özellikle dava sayılarının ve sonuç olarak kamulaştırma işleminin toplam maliyetinin 

yükselmesine neden olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.    

Değerleme uzmanlığı; mühendislik ve mimarlık öğretisinin bir parçası veya mütemmim 

cüzi değil, başlı başına meslek dalıdır. Gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul yönetimi 

uzmanlık alanları ise, taşınmaz ve taşınır değerleme dahil birçok alt uzmanlık alanını 

bünyesinde barındırmaktadır. Dünyada hakim olan bu görüşe rağmen, ülkemizde 2010 

yılına kadar olan dönemde değerleme adeta mühendis, mimar ve mali müşavir gibi 

mesleklerin dal dal veya ek uğraşı alanı olarak görülmüş ve yapılan işlemlerin kalitesi 

yükseltilememiştir. Bu çerçevede kamulaştırma değerinin tespitinde, kamulaştırma 

bilirkişiliği için sadece mühendislik veya mimarlık eğitimi almış uzman olmanın yeterli 

olmadığının açıkça görülmesi üzerine 6306 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile düzenlenen 

esaslar çerçevesinde taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış 

olan uzmanlardan etkin biçimde faydalanılması ve mahkemece bilirkişi kurullarında söz 

konusu uzmanların görev almalarının sağlanması zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. 

Özetle değerleme uygulamasının bir uzmanlık işi olduğu, kamulaştırma sürecinde kısıtlı 

kamu kaynağının rasyonel kullanılması ve mülkiyet hakkına, haksız ve orantısız bir 

müdahalenin önüne geçebilmesi için rasyonel değerleme yapılması ve bedelin uygun 

araçlarla ödenmesine bağlı olduğu ve rasyonel değerleme çalışmasının da gerek idare 

bünyesinde, gerekse mahkemelerce seçilecek bilirkişi kurullarında gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının bulunmasına bağlı olduğu vurgulanmalıdır.  

Belirtilen amaçla bütün kamu kurumlarının inşaat, emlak ve kamulaştırma (istimlak) 

birimleri ile yerel yönetimlerin etüd ve proje, fen işleri, imar ve şehircilik, emlak ve 

istimlak birimlerinde; arazi edinimi, kamulaştırma, proje geliştirme, proje değerleme ve 

yönetimi, yeniden iskan uygulamaları, kentsel gelişim ve dönüşüm çalışmalarını yapmak 

üzere gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi zorunluluğu 

ortaya çıkmaktadır. Kamu kurumlarında arazi edinimi, proje geliştirme, değerleme ve 
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uygulama sorunlarının asgari düzeye çekilmesi için kariyer uzmanlığına özel önem 

verilmesi zorunlu görülmekte ve bu yolla malik ile idare arasında yaşanan 

anlaşmazlıkların azaltılabileceği ve bu yolla dava ekonomisinin de yapılmasının mümkün 

olabileceği ortaya çıkmaktadır. Gerek idare bünyesinde, gerekse bilirkişilik alanında 

profesyonelleşmesinin sağlanması ile arazi edinimi süreci ve maliyetinin normalleşmesi 

sağlanabilecek ve yatırımların hızla uygulamaya alınması ve yapılabilirliğine olumlu 

katkı sağlanması mümkün olabilecektir.     
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EK 1 DSİ’nin 1954- 2011 Yılları Arası Kamuştırmaya Ayırdığı Transfer Bütçesini 

Gösterir Hesap Cetveli (Anonim 2014b) 

YIL CARİ 

YATIRIM 
KAMULAŞTIRMA-

TRANSFER 
TOPLAM ÖDENEK 

BÜTÇE FON BÜTÇE FON 
YILI 

FİYATI 

2011 YILI 

FİYATI 

1954 6 123    129 198.873.850 

1955 9 183    192 295.959.900 

1956 10 424    434 674.684.229 

1957 13 391    404 626.016.002 

1958 15 411    426 659.395.029 

1959 33 518    551 845.397.006 

1960 21 540    561 867.672.381 

1961 25 542    567 874.874.925 

1962 31 640    671 1.034.567.518 

1963 36 692    728 1.121.149.587 

1964 48 815  120  983 1.430.994.871 

1965 50 1.104  178  1332 1.793.530.890 

1966 52 1.346  209  1607 2.070.583.018 

1967 53 1.431  272  1756 2.085.302 830 

1968 56 1.888  398  2342 2.687.110.350 

1969 61 1.982  367  2410 2.594.557.304 

1970 92 2.089  485  2666 2.649.829.185 

1971 190 2.118  643  2951 2.466.907.145 

1972 217 2.769  603  3589 2.595.918.193 

1973 243 3.190  864  4297 2.551.170.118 

1974 292 3.940  837  5069 2.179.399.132 

1975 407 5.284  1.184  6875 2.369.090.267 

1976 660 9.265  1.086  11011 3.109.579.217 

1977 564 14.577  1.149  16290 3 815.173.317 

1978 754 18.829  2.383  21.966 3.272.535.828 

1979 2.841 25.108  2.186  30.135 2.881.137.880 

1980 2.913 50.920  3.445  57.278 2.601.205.970 

1981 6.355 99.201  13.510  119.066 3.777.543.998 

1982 5.274 108.712  7.187  121.173 3.045.932 568 

1983 8.244 157.564  11.662  177.470 3.656.094.237 
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EK 1 DSİ’nin 1954- 2011 Yılları Arası Kamuştırmaya Ayırdığı Transfer Bütçesini 

Gösterir Hesap Cetveli (devam) 

YIL CARİ 

YATIRIM 
KAMULAŞTIRMA-

TRANSFER 
TOPLAM ÖDENEK 

BÜTÇE FON BÜTÇE FON YILI FİYATI 
2011 YILI 

FİYATI 

1984 10.277 231.898   26.601   268.776 4.323.984.065 

1985 18.559 327.795 99.945 40.218   486 517 4.248.752.002 

1986 23.114 432.918 268926 58.897   783.855 4.176.766.191 

1987 63.670 616.676 264.530 83.239   1.028.115 4.806.346.835 

1988 62.782 1.162.492 408.964 87.717   1.721.955 5.614.680.585 

1989 115.483 1.883.898 538.323 101.064 75.000 2.713.768 5.662.972.182 

1990 269.299 2.771.568 465.579 265.199 25.000 3.796.645 5.528.101.506 

1991 433.666 5.207.776 840.616 457.206 201.300 7.140.564 6.504.399.228 

1992 1.010.199 8.748.566 1.281.158 885.157 461.670 12.386.7S0 6.670.517.001 

1993 1.673.100 16.042.376 1.649.422 1.417.931 275.769 21.058.598 7.423.646.796 

1994 2.782.281 21.769.804 1.917.631 1.915.063 196.454 28.581.233 6.022.024.092 

1995 17.720.962 28.426 264 5.928.150 5.235.860 455.000 57.766.236 4.821.657.177 

1996 27.092.910 69.575.110 14 084.016 5.532.673 232.000 116.516.709 5.663.246.744 

1997 56.244.500 164.751.370 36.660.911 22 521.713 2.345.000 282.523.494 6.761.374.150 

1998 100.382.229 239.118.587 63.971.342 22.465.832 5.950.000 431.887.990 5.645.736.493 

1999 202.619.938 407.963.426 95 000.716 57.103.064 1.426.248 764.113.392 6.644.050.790 

2000 342.115.366 741.578.304 137.393.141 107.131.135 6.150.000 1.334.367.946 7.287.206.062 

2001 502.987.126 1.378.808.970 1.807.874 148.337.510   2.031.941.480 9.081.077.055 

2002 637.577.000 2.539.065.686 12.586 246.032.357   3.422.687.629 9.360.883.091 

2003 886.756.000 2.030.712.506   177.508.723   3.094.977.229 6.296.596.231 

2004 942.513.490 2.043.013.216   140.239.281   3.125.765.987 5.653.705.940 

2005 1.002.637.000 2.657.195.491   194.827.214   3.854.659.705 6.245.304.080 

2006 1.039.817.000 2.595.632.309   194.115.000   3.829.564.309 5.599.261.214 

2007 1.163.537.749 2.643.669.722   224.533.000   4.031.740.471 5.243.698.565 

2008 1.212.139.500 3.554.206.083   485.773.000   5.252.118 583 6 289 424.265 

2009 1.176.809.750 3.726.829.354   450.7S7.000   5.354.396.104 6.141.366.100 

2010 1.270.823.019 4 649.982.255   473.558.000   6.394.363.274 6.853.580.905 

2011 1.317.087.000 5.192.257.259   521.834.000   7.031.178.259 7.031.178 259 
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EK 2 KGM’nün 1980 ila 2012 Yılları İtibarı İle Ödenek ve Harcamaları (Anonim 

2014b) 
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EK 3 KGM 6. Bölge Müdürlüğünün 03.08.2014 Tarih ve 753 Sayılı Kamulaştırma 

Talep Formu 
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EK 4 Kırşehir ili Merkez ilçesi 5661 Parsele Ait TKGM Parsel Sorgulama 

Görüntüsü 
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EK 5 KGM’nün Kırşehir-Kayseri Karayolu Kamulaştırması Değerleme Raporu 
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EK 6 KGM’nün Şenkaya –Sarıkamış Karayolu Kıymet Takdir Raporu 
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EK 7 Kars İli Sarıkamış İlçesi 102 Ada 26 Parsele Ait TKGM Parsel Sorgulama 

Görüntüsü  
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EK 8 DDY’nin Yahşihan Hızlı Tren hattında Kıymet Takdir Raporu 
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EK 9 1979 Yılı Hatay İli Reyhanlı ve Kırıkhan İlçesinde Bulunan Acele 

Kamulaştırma Kararı  
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EK 10 1986 Yılı Adana İli Yumurtalık İlçesi Acele Kamulaştırma Kararı 
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EK 11 DDY 4. Bölge Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satış Talebi 
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EK 12 Kars İli Sarıkamış İlçesi 225 Ada 15 Parsele Ait TKGM Parsel Sorgulama 

Görüntüsü 
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