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Merkezi ve yerel idarelerin faaliyetleri için gerekli olan taşınmazları edinim yöntemleri; görev ve
yetki alanları ile sınırlı olmak üzere Anayasa ve yasalarda tanımlanmıştır. İdarenin mevzuata
uygun taşınmaz edinim yöntemi yerine mevzuata göre gerekli olan işlemleri yapmadan ve
tazminat ödemeden özel mülkiyetteki taşınmazı fiilen tasarruf etmesine el atma adı verilmektedir.
Önceleri hukuki el atma olarak bilinen bu işlem 2010 yılından sonra fiili el atma ve hukuki el
atma olarak ikiye ayrılmıştır. Bu çalışma ile hukuk literatürüne 2010 yılında dâhil olan hukuki el
atma kavramı ve bu kavrama ilişkin olarak mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve uygulamanın
etkileri incelenmiştir. Çalışma kapsamında hukuki el atma kavramının daha iyi anlaşılabilmesi
için, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma kavramları irdelenmiş, hukuki el atma
müessesesinin doğuşundaki sebepler ile mevzuata ilişkin değişiklikler ve bu değişikliklerde
konuya yaklaşımdan kaynaklanan sorunların değerlendirilmesi yapılmıştır. Teorik inceleme ve
yargı kararlarının analizine ilave olarak sorunların daha somut biçimde anlaşılabilmesi için
Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine konu ile ilgili olarak açılan davaların 2010-2012
dönemindeki gelişimi değerlendirilmiş ve olası çözüm önerileri ortaya konulmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre; 2010-2012 döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesine açılmış olan
hukuki el atma davalarının sayılarında önemli artışın olduğu, hem fiili el atma davaları, hem de
hukuki el atma davalarına ilişkin sonuçların ve ödenen tazminatların mutlak rakamlar ve
grafiklerle analizi yapılmıştır. İncelenen 2010-2012 döneminde hukuki el atma için ödenen tutarı
faizsiz ve masrafsız olarak 122.817.075,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yerel idarelerin çeşitli
nedenlerle kamulaştırma ve diğer yöntemlerle yasalara uygun taşınmaz edinimi yerine
kamulaştırma yapmaksızın el atma yoluna gitmeleri, normal olarak arazi edinimi ve kamulaştırma
giderine oranla daha yüksek maliyete katlanmaları ve birçok projede sorunların ortaya çıkması ve
kamu kurumlarının faaliyetlerine olan güven duygusunun olumsuz etkilenmesine neden olduğu
ve belediyenin yerel kamu hizmetlerinin el atma davaları ve tazminat ödemelerine ayrılmasının
yatırımların gecikmesine neden olduğu ve kentsel gelişmeyi olumsuz etkilediği gözlenmiştir.
Ocak 2014, 71 sayfa
Anahtar Kelimeler: Mülkiyet hakkı, kamulaştırma, fiili el atma, hukuki el atma, imar planı,
tazminatın tespiti ve Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamaları.
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ABSTRACT

Term Project

LEGAL CONFISCATING AGENCY, PROBLEMS ARISING FROM LEGISLATION AND
ITS EFFECTS ON MUNICIPALITY AND URBANIZATION
Gül Serçin ŞENGÜL
Ankara University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Real Estate Development and Management
Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
The methods of acquiring real estates for the activities of central and local administrations has
defined in the constitution and laws which are limited to the areas of duty and authority. Instead
of the method of acquisition of real estate in accordance with the legislation, the real estate in
private property without making the necessary actions and paying compensation has called as
confiscate. It was formerly known as legal confiscation and this transaction was divided into
actual confiscation and legal confiscation. The concept of legal confiscation included in the legal
literature in 2010 and the problems arising from the legislation and the effects of the application
were examined in this study. In order to better understand, the concept of legal confiscate,
expropriation and non-expropriation were examined and the reasons for the emergence of legal
confiscating agency and the changes related to the legislation and the problems arising from the
approach to the issue were evaluated in this study. In addition to analyse the theoretical and
judicial decisions, the development of the cases filed against the Ankara Metropolitan
Municipality during the period of 2010-2012 has been evaluated and possible solution proposals
have put forward to understand of the problems.
According to the results of the research, there has been a significant increase in the number of
lawsuits filed in Ankara Metropolitan Municipality in the period of 2010-2012, the results of both
the actual confiscate cases and the legal confiscate cases and the compensations paid were
analyzed with absolute figures and graphs. The amount paid for legal confiscate during the period
of 2010-2012 period was realized as 122,817,075.00 TL without any interest or expense. Instead
of expropriation and other methods for acquiring the real estates in accordance with the law, local
administrations have to expropriate without expropriation for various reasons, normally incur
higher costs than land acquisition and expropriation costs, and the emergence of problems in many
projects, public institutions have a negative impact on the sense of trust in their activities, and the
allocation of financial resources required by the municipality to local public services to
confiscation cases and compensation payments leads to delays in investment and negatively
affected urban development has been observed. It is possible to improve the quality of local
services and to contribute positively to urban development through project development and
improvement of real estate acquisition methods for local services in municipalities.
January 2014, 71 pages
Key Words: Right to property, expropriation, actual confiscate, legal confiscate, development
plan, determination of compensation and Applications of Ankara Metropolitan practices.
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ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR

Gayrimenkul çalışmaları; yeni bir meslek alanı olarak gelişen ve disiplinler arası özellik
taşıyan bir alan olarak görülmektedir. Hızla gelişen ve bütün kamu idarelerinde
gereksinim duyulan bu alanda lisansüstü eğitim yapmamıza olanak veren başta Türkiye
Belediyeler Birliği yönetimine ve protokol kapsamında lisansüstü eğitim programına
katılmamıza imkân veren bütün paydaşlara içten teşekkür ederim. Gayrimenkul
geliştirme ve yönetimi alanında lisansüstü eğitim programı boyunca çalışmalarımı
destekleyen ve yönlendiren danışman hocam sayın Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
(Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Anabilim Dalı), çalışmalarım sırasında her türlü maddi ve manevi desteğini daima
hissettiğim sayın Av. Nazlı ERGÜL ile değerli hocam sayın Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
(Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Anabilim Dalı Başkanı) başta olmak üzere lisansüstü eğitim programı boyunca ders
aldığım bütün hocalarıma, saha çalışmamda desteğini esirgemeyen tüm mesai
arkadaşlarıma ve bu süreçte iyi bir moralle devam etmemi sağlayan annem, babam, eşim
ve biricik kızıma en derin duygularımla teşekkür ederim.

Gül Serçin ŞENGÜL

Ankara, Ocak 2014
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1. GİRİŞ

Hukukun en geniş yetkilerle donatıp koruma altına aldığı mülkiyet hakkına, sosyal yaşam
içerisinde özel hukuk kişileri tarafından haksız olarak müdahale edilebildiği gibi, kamu
tüzel kişileri tarafından da müdahale edilebilmektedir. Kamu tüzel kişileri tarafından
yapılan bu müdahalelerden bir kısmı, kamulaştırma olarak isimlendirilen ve 1982
Anayasasından1 alınan yetkiye istinaden hukuki temelleri bulunan uygulamalardır.
Müdahalelerin bir kısmı ise, kamulaştırmasız el atma olarak isimlendirilen ve kamu tüzel
kişilerince ilgili mevzuatı gereğince kamulaştırma yapmaksızın mülkiyet hakkına fiili
müdahalenin söz konusu olduğu, bu yönüyle de haksız fiil olarak nitelenen ve tazminat
gerektiren fiiller olarak ortaya çıkmaktadır.

Türk Hukuk Sisteminde kamulaştırma, 1982 Anayasasının 46. maddesindeki usullere
uygun bir şekilde, özel mülkiyette bulunan taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkını
ortadan kaldıran ya da kısıtlayan bir niteliğe sahiptir. 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununa2 göre kamulaştırma; devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından, gerçek
ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların, kamu yararı doğrultusunda, kanunla
gösterilen esas ve usullere göre yetkili idari organlar tarafından verilecek karar sonucu,
idarenin mülkiyetin bedelini ilgiliye peşin ve nakit olarak ödemesi suretiyle mülkiyeti
kazanması veya bu mülkiyet üzerinde bir irtifak tesisi sağlaması şeklinde
tanımlanmaktadır (Günday 2012).

İdarenin, yürüttüğü hizmet bakımından kamu yararı için gerekli olan taşınmazları gerek
1982 Anayasasında gerekse 2942 Sayılı Kanunda öngörülen amaç dışında ve usullere
aykırı olarak, kamu lehine özel mülkiyet aleyhine sona erdirilmesi veya irtifak hakkı tesis
edilmek suretiyle kısıtlanması halinde idarece yapılan işlem, kamulaştırmasız el atma
olarak nitelendirilmekte ve birey için yargı yolu açık olacak şekilde idarenin
sorumluluğunu doğurmaktadır. Bunun yanında, mülkiyet hakkına fiili bir müdahale
olmaksızın, mülkiyet hakkın kullanılması engellenebilmektedir. Hukuki el atma olarak

1
2

T.C. Resmi Gazete, Tarih: 20.10.1982, Sayı:17844 (Mükerrer)
T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08.11.1983, Sayı:18215
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literatüre giren bu durum, 2010 yılına kadar yüksek yargı organları tarafından tartışılmış,
15.12.2010 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK) Kararı ile uygulama görmeye
başlamıştır. Ancak, temelinde belirli bir yasal düzenleme bulunmadığından, uygulamada
açılan davalarda usul ve esasa ilişkin sorunlar yaşanmıştır.

Literatür analizi ve yargı kararlarının değerlendirilmesi ile belediye idari kayıtlarının
analizine dayalı olarak kamulaştırmasız el atma ve hukuki el atma davalarının temel
sorunları, nedenleri ve sonuçları ile birlikte irdelenmiştir. Ancak, hukuki el atma
kavramının anlaşılabilmesi için kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma kavramlarının
da açıklanması gerektiğinden, çalışmanın ikinci bölümünde bu kavramlara, üçüncü
bölümünde ise hukuki el atma kavramına yer verilmiştir. Ortaya çıkan sorunların neler
olduğunun ortaya konması bakımından, dördüncü bölümde Ankara Büyükşehir
Belediyesi aleyhine açılan hukuki el atma davaları irdelenmiştir. Çalışmanın son
bölümünde ise, tespit edilen sorunların nasıl çözümlenebileceğine ilişkin görüşlere yer
verilmiş ve temel çözüm önerileri sıralanmıştır.
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2. KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAVRAMLARI

2.1 Kamulaştırma Kavramı Tanımı ve Unsurları

Mülkiyet hakkı, hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerini
tanıyan en geniş kapsamlı ayni haktır. Kamulaştırma, bu hakkı özel kişiler lehine sona
erdiren ya da sınırlayan kurumlardan biridir. Devlet, vatandaşlarına mülkiyet hakkını
kullandıran bir yapı olarak değerlendirilirse, kamulaştırma da, bu kullandırma
karşılığındaki bireysel fedakârlıktır. Devlet tüzel kişiliğini oluşturan idareler, 1982
Anayasasının 35. maddesinden aldığı yetkiyi, yine Anayasanın 46. maddesinde sayılan
şekil ve şartlarda kullanarak kamulaştırma yapabilirler.

1982 Anayasası temel alınarak kamulaştırma; kamu yararının gerektirdiği hallerde, devlet
veya kamu tüzel kişilerinin, özel mülkiyette bulunan taşınmazların bir kısmı veya
tamamını, kanunda gösterilen esas ve usullerde, gerçek karşılıkları peşin olarak ödenmek
koşuluyla kendi mülkiyetlerine geçirmeleri, olarak tanımlanabilecektir.

Doktrinde kamulaştırmanın hukuki niteliği ile ilgili üç farklı görüş yer almaktadır.
Bunlardan ilki “zoralım teorisi”dir. Bu teoriye göre, bir kamu hukuku işlemi olan
kamulaştırmada Devlet, tek taraflı ve zora dayanan bir yetki ile bireyle taşınmazı
arasındaki mülkiyet bağını koparmaktadır (Zevkliler 1977). “Hazine teorisi” olarak
bilinen ikinci teori ise, bedelden yola çıkmaktadır. Kamulaştırmanın bir bedelin
belirlenmesine dayandığı ve buna göre alım-satıma benzer bir özellik taşıdığını iddia eden
bu görüşte, kamulaştırmanın bir özel hukuk işlemi olduğunu ileri sürmektedir. Son teori
ise “karma görüş” olarak bilinir ve kamulaştırma işleminin hem idarenin tek taraflı
iradesine dayandığından kamu hukuku, hem de malikin bedel talep edebilmesine
dayandığından özel hukukla ilişkili karma bir yapı sergilediğini ileri sürer. Bizim bakış
açımıza göre kamulaştırma, bir kamu hukuku işlemidir. Malikin bedel talep etme hakkı
olsa bile, bu bedeli istediği gibi belirleme yetkisi olmadığından, özel hukuk işlemi
niteliğinden söz etmenin mümkün olmadığı düşünülmektedir.
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En üst yargı organlarından olan Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtayın da
kamulaştırmanın niteliği konusunda görüşleri bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi
kamulaştırmayı, idarenin malikin rızasını aramaksızın mülkiyet hakkını kamu yararına
sonlandırması olarak nitelendirmekte, ayrıca özel mülkiyete sahip taşınmazlara el
atmasının mülkiyet hakkının özüne dokunma değil bir sınırlama olduğunu belirtmektedir
(Tuna 2012). Anayasa Mahkemesinin 12.10.1966 gün, E:76/38, K:76/46 sayılı Kararında;
kamulaştırma işlemi neticesinde taşınmaza el atılmasının mülkiyet hakkının özüne
dokunan bir işlem değil, bir sınırlama olduğunu tekrar vurgulamıştır.3 Anayasa
Mahkemesinin 2942 Sayılı Kanunun 38. maddesini iptal ettiği 10.4.2003 gün,
E:2002/112, K:2003/33 sayılı Kararında ise; “...İdare kendisine Anayasa tarafından
tanınan olanak ve yetkileri Yasaya uygun biçimde kullanmaksızın taşınmaza el atarak
kamulaştırma ilkelerine aykırı davranamaz.(…) Yirmi yıllık hak düşürücü sürenin
geçmesiyle taşınmaz malikinin her türlü dava açma hakkının engellenmesi ve taşınmazın
hiçbir karşılık ödenmeden idareye geçmesi, mülkiyet hakkının sınırlanmasını aşan,
hakkın özünü zedeleyen bir durumdur. Bu nedenlerle kural, Anayasanın 13, 35 ve 46.
maddelerine aykırıdır” denilmek suretiyle, idarenin bedelini ödemeden taşınmazların
mülkiyetini zamanaşımıyla iktisap etmesini mülkiyet hakkının özüne dokunan bir işlem
olarak görmüştür.

Danıştay’ın konuya bakışı da Anayasa Mahkemesinin bakışı ile paralellik arz etmektedir.
Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 29.01.1976 tarih, E:1974/2 ve K:1976/2 sayılı
ilamı, mülkiyet hakkına bakışı konusunda bazı ipuçları vermektedir. Söz konusu
kararında Kurul, “İmar planlarında kullanma biçimi ve amacı gösterilmiş olan bir saha,
ancak bu amaca uygun olarak kamulaştırılabilecektir. Bir taşınmazın imar planlarında
belirtilen amaç dışında kamulaştırılması olanaksızdır. Aksi takdirde, bu durum, imar
planlarının uygulama imkânını ortadan kaldırabileceği gibi, mülkiyet hakkını kısıtlayıcı

Anayasa Mahkemesi Kararında: “...kamulaştırma işleminde taşınmazın gerçek karşılığının ödenmesi
halinde mülkiyet hakkı paraya çevrilmek suretiyle korunmuş olacağından, öze dokunma durumu da
sınırlama niteliğine dönüşmüş olacaktır” denilmektedir. Yine Anayasa Mahkemesinin 1976 tarihli başka
bir kararında; özel mülkiyetteki bir taşınmazın, malikinin rızası olmasa da, kamulaştırma yoluyla, yani
zorla, kamu malları arasına geçirilmesi, aslında mülkiyet hakkının özüne dokunan bir işlem olduğu, kamu
yararına dayanan kamulaştırma işleminde taşınmazın gerçek karşılığının ödenmesi halinde mülkiyet hakkı
paraya çevrilmek suretiyle korunmuş olacağından, “öze dokunma” durumu da “sınırlama” niteliğine
dönüşmüş olacağı, belirtilmiştir.
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nedenlere de ortam hazırlayacaktır (…) Kamu düzenine, mülkiyet hakkını yakından
ilgilendiren genel belgeler olarak imar plânları esaslarına uyulması, yasa emri olduğu
kadar kişinin mülkiyet hakkının keyfi uygulamalardan korunması ve güvence altında
bulundurulması yönünden de zorunludur” şeklinde hüküm tesis etmiştir. Burada,
kanunlara bağlılığın asıl olduğu, aksi halde mülkiyet hakkının kısıtlanmış olunacağı ifade
edilmiştir.

Yargıtay’ın kamulaştırmayı nitelendirmesi ise, 20.10.1989 günlü İçtihadı Birleştirme
Kararında; “... İdare ile mal sahibi arasında akdi bir ilişkiden söz edilemez. Zira akitte
esas olan tarafların serbest iradelerinin birleşmesidir. Burada, gerek hukuki işlemin
kurulmasında gerekse unsurlarının tespitinde serbest iradelerin birleştiğinden de söz
edilemez. Şu halde kamulaştırma parasını hukuka uygun bir idari işlem sonunda malı
alınana verilen bir karşılık olarak nitelemek yerinde olur. 4” şeklinde ifade edilmiştir.
Yargıtay ise kamulaştırmayı, bir özel hukuk işlemi olarak görmemekte, tam tersine bir
idari işlem olarak görmektedir.

Toplum yaşantısının devamlılığının sağlanabilmesi için, bireyin yararı ile toplumun
yarının karşılaştığı alanlarda toplum yararının önde tutulması bir gerekliliktir. Bu durum
mülkiyet hakkı için de geçerlidir. Ancak, elbette toplum yararına getirilen
sınırlandırmaların da bir sınırı olması gerekmektedir. Sınırlamanın sınırını oluşturan şey
ise hakkın özüdür. Bir sınırlama, hakkı anlamsız hale getirip ortadan kaldırdığı takdirde
onun özüne dokunmuş olmaktadır.

Mülkiyet hakkının özü, yani vazgeçilemeyecek bölümü, malikle şey arasındaki aidiyetlik
ilişkisidir. Kamulaştırmayla malik yasalarca varlığına izin verilmiş, zora dayanan, hakkın
devri ya da yükümlendirilmesi yoluyla belirli kişileri ya da kişi topluluklarını diğerine
göre hiç de eşit olmayan ağır bir biçimde etkileyen ve onu toplum için özel, başkalarından
beklenmeyecek derecede fedakârlığa zorlayan bir müdahaleye maruz kalmaktadır. Bu
müdahale neticesinde de çoğu zaman malikle şey arasındaki ilişki ortadan kalkmaktadır.
Ancak ortadan kalkan şeyle olan ilişki, o şey paraya çevrildiği için ikame edilmekte,

4

Yargıtay İçtihadı Bileştirme Büyük Genel Kurulu, 20.10.1989 gün ve E:1989/4, K:1989/3.
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başka şekilde devam etmekte ve böylece mülkiyet hakkının özü korunmuş olmaktadır.
Yüksek Yargı organları da, yukarıdaki temel gerekçeler sebebiyle, kamulaştırmanın
gerekli usuller çerçevesinde, kanuna dayalı olarak, kamu yararı amacıyla, bedel karşılığı
yapılan bir işlem olması sebebiyle mülkiyet hakkının özüne dokunmadığını ifade
etmektedirler.

1982 Anayasasının 46. maddesindeki kamulaştırmanın tanımı, kamulaştırma işleminin
unsurlarının neler olduğunu da belirtmektedir. Bu unsurlar devam eden bölümlerde
açıklanmaktadır.

2.1.1 Yetki unsuru

Anayasanın 46. maddesi ve 2942 Sayılı Kanunun 1. maddesine göre, kamulaştırma ancak
Devlet ve kamu tüzel kişilerince yapılabilecektir. Devlet tüzel kişiliği içerisinde
teşkilatlanmış merkezi idarelerin kamulaştırma yetkileri görevleri ile sınırlı olmak üzere
tüm ülke genelinde geçerlidir. Merkezi teşkilatlanma dışındaki yerel idari birimlerin (il
özel idaresi, belediye ve köy) kamulaştırma yetkileri ise kendi idari yetki sınırları ve
görev tanımları ile sınırlanmıştır.
“Kamu Tüzel Kişisi” kavramı içinde; İl Özel İdaresi, Belediye, Köy, Üniversiteler,
Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ekli
cetvellerde sayılan diğer Kamu Kurumlar yer almaktadır. Ayrıca kamu kurumları; Devlet
dairesi, genel müdürlük şeklindeki kurumlar, belirli mesleklerin korunması için
kurulanlar meslek odaları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri olmak üzere üç grupta
toplanmaktadır.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kamu tüzel kişiliğinin olduğu
Anayasada belirtilse de Danıştay bu konuda çelişkili kararlar vermiştir. 2942 Sayılı
Kanunda kamulaştırma kararı verebilecek mercilerin belirtildiği gerekçesiyle bu
kuruluşların kamulaştırma yapamayacağı yönünde Danıştay kararları mevcuttur (Anonim
2011a).
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1982 Anayasasının 135. maddesinde geçen “Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve üst kuruluşları…kamu tüzel kişilikleridir” şeklindeki düzenlemesine
rağmen Danıştay meslek kuruluşlarını farklı bir şekilde değerlendirmektedir. Kamu
kurumlarının kamusal yetkileri olduğunun en büyük göstergesi, bu kurumların kendi
faaliyet alanları ile ilgili olarak yönetmelik, genelge gibi genel düzenleyici işlemler
yapabilmesi,

bunları

yayınlayabilmesi,

hükmettikleri

kitleye

disiplin

cezası

uygulayabilmesi gibi faaliyetlerde bulunabilmesidir. Danıştay, meslek kuruluşların
yönetmelik çıkarma yetkilerinin olduğunu kabul etmesine karşın, kamulaştırma
yetkisinin, kamusal yetkilerinin sınırlı olduğu gerekçesi ile kabul etmemektedir.5
Yargıtayın değerlendirmesi de Danıştay ile aynı çizgidedir. Yargıtay 12. Hukuk
Dairesinin 27.10.1994 gün, E:1994/12721 ve K:1994/13068 sayılı Kararında; Ziraat
Odalarını Ceza Kanunu anlamında kamu kuruluşu olarak kabul ederken, 6098 sayılı
Borçlar Kanunu anlamında mallarının özel kişi statüsünde değerlendirmiş ve
haczedilebileceğini öne sürmüştür (Tuna 2012).

Ancak, 1982 Anayasasının 135. maddesinde meslek kuruluşlarının kamu tüzel kişilikleri
oldukları açıkça ifade edilmiş ve 2942 Sayılı Kanunun 5. maddesinin (b) bendinde de
kamu kurumları yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulu veya idare meclisi, bunların
olmaması halinde yetkili idare organlarının yetkili olduğu açık bir şekilde düzenlenmiş
olmasına rağmen, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kamulaştırma
yetkilerinin olmadığı yönündeki yargı kararlarının hukukilikten uzak bir yaklaşım olduğu
değerlendirilmektedir.

Üzerinde durulması gereken bir diğer husus ise, özel kişiler lehine yapılan
kamulaştırmalardaki hukuki durumdur. 2942 Sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası,
gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine kamulaştırmayı da tanımlamıştır. Buna
istinaden özel kişi lehine kamulaştırma yapılabilmesinin ilk şartı, bu hususta özel kanunda
bir yetkinin verilmiş olmasıdır. 1982 Anayasasının 46. maddesi gereği, kamulaştırma

Danıştay 6. Dairesi, 26.3.1986 günlü ve E. 1986/212, K. 1986/321 sayılı Kararında; “ ...Yukarıda belirtilen
yasal düzenlemeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (…) kamu kurumlarından ayrı kendine
özgü kuruluşlar olduğu (…) kamulaştırma gibi sadece Devlet ve kamu tüzelkişilerine tanınan ve yukarıda
tanımlandığı gibi bir zor alım olan kamulaştırma yetkileri bulunmamaktadır”.
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ancak devlet ve kamu tüzel kişilerince yapılabilen bir işlem olduğundan özel kişiler adına
yapılacak kamulaştırmalar da ilgili idareye başvurulması suretiyle, ilgili idarece
yapılacaktır. Bu durumda da 2942 Sayılı Kanunundaki hükümlere uyulacak, kamu
yararının bulunup bulunmadığı tespit edilecek, kamu yararı var ise kamu yararı ve
kamulaştırma kararları alınacak, ardından kanunda belirtilen diğer basamaklar takip
edilmek suretiyle kamulaştırma yapılabilecektir. İlgili madde ile bu yolun izlenmesi
zaruri kılındığından, özel kişilerin keyfi davranışlarda bulunmasının önüne geçilmiş ve
mülkiyet hakkına zarar verilmesinin, aksine onun korunmasına hizmet edilmiştir.

Kural olarak özel kişiler adına yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırılan taşınmazın
mülkiyeti, kamulaştırma yapan idareye geçer. Ancak bu kuralın 4626 sayılı Doğalgaz
Piyasası Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanunu gibi istisnaları bulunmaktadır. Bu
Kanunlar gibi istisnai hallerde taşınmaz, kamulaştırmayı yapan idare adına değil, Hazine
adına tescil edilecektir (Göktepe 2010).

2.1.2 Sebep unsuru

İdari işlemin sebep unsuru, idareyi o işlemi yapmaya iten etkendir. Bu açıdan
kamulaştırma işleminin sebebi, kurulmak istenen kamu hizmetidir. Kamu yararı kararı,
kamulaştırma işleminin sebep unsurunu oluşturmaktadır. Toplumsal gereksinimler ve
bunların karşılanması ihtiyacı idareleri kamulaştırma yapmaya yöneltmektedir (Anonim
2011a).

Ancak yine tüm idari işlemlerde olduğu gibi, kamulaştırmanın sebep unsuru da diğer dört
unsurla yakından ilişkili, hatta iç içedir. Şöyle ki, amaç unsuru bakımından
değerlendirildiğinde, kamu yararı, idari işlemlerin, dolayısıyla kamulaştırmanın da
amacını teşkil eder. Sebep unsurunun da kamu yararını gözeten kamu hizmeti olduğu
düşünüldüğünde, kamulaştırmanın sebep ve amacının iç içe ve birlikte değerlendirilmesi
gerektiği açıktır. Burada konu yönünden belirtilmesi gereken bir ayrıntı ise, onaylı imar
planları söz konusu ise, kamu yararı kararına gerek olmadığıdır. Bu konu Danıştay
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İçtihatları ile de hüküm altına alınmıştır.6 Bunun haricindeki kamulaştırma işlemlerinde
kamu yararı kararının hangi merciiler tarafından alınacağı hususu, 2942 Sayılı Kanunun
5. ve 6. maddelerinde düzenlenmiştir. Diğer yandan, yetki unsuru da sebep unsurundan
ayrı değerlendirilemez. Zira kamu hizmeti ihtiyacı ve kamu yararı kararı sebep ise, bu
sebebi gerçekleştirecek idarenin de bu yetkiyle donatılmış olması esastır.

2.1.3 Amaç unsuru

1982 Anayasasının 46. maddesinin ilk fıkrasında, Devlet ve kamu tüzel kişilikleri, kamu
yararının gerektirdiği hallerde kamulaştırma yapmaya yetkili kılınmıştır. Bu madde,
devletin ve kamu tüzel kişiliklerinin, kısaca idarenin, ancak kamu yararını
gerçekleştirmek amacıyla kamulaştırma yapabileceği şeklinde anlaşılmalıdır.

Belirtilen noktada, kamu yararı kavramı ile ne anlatılmaya çalışıldığına kısaca
değinilecektir. Hukukumuzdaki belki de en muğlak, buna karşın en çok başvurulan ve
kullanılan “kamu yararı” kavramı hususunda, doktrinde de bir görüş birliği yıllardır
sağlanmış değildir. Zira bu kavram, zaman, mekân ve hizmetin türü ve hatta ihtiyaçlara
göre değişen bir yapı sergilemektedir. Üzerinde tanım birliği oluşmasa da doktrinde kamu
yararı dar anlamda, idarenin görevini yerine getirebilmesi için tek tek bireylerin dışında,
bütün toplumu veya yerine ve görevine göre belli halk topluluklarının göz önüne
alınmasının zorunluluğu şeklinde oluşan bir kavram olarak; geniş anlamda ise, toplum
içinde var olan kişi ile kamu arasındaki çıkar çatışmasında çoğunluğu azınlığa, sayıca
üstün olan grubun çıkarlarının sayıca az olan kimselerin çıkarlarından üstün tutulması
anlamına geldiği söylenebilir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 03.03.1989 gün ve 1988/162 E., 1989/18 K. Sayılı kararında,
“Dava konusu edilen kamulaştırma kararının dayanağı bizzat davalı idare tarafından da 29.6.1984 günlü
plan olarak ifade edildiğinden ve kamulaştırma işleminin bu plana dayandığı anlaşıldığından, kamulaştırma
kararı ile birlikte iptali istenilen plan ile davacının menfaat alakasının bulunduğunda kuşku yoktur” demek
suretiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 7. maddesi anlamında imar planları uygulama işlemi
olarak nitelendirilmiştir.
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Kamulaştırmada kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için getirilecek kısıtlama ile
ulaşılmaya çalışılan amaç arasında nesnel ve zorunlu bir sebep sonuç ilişkisi olması da
kamulaştırma işlemlerindeki kamu yararının bir başka görünümüdür (Tuna 2012).

2.1.4 Konu unsuru

Anayasanın 46. maddesi, kamulaştırmasız el atmanın konusunu da “özel mülkiyette
bulunan taşınmazlar” şeklinde ifade etmiştir. Bu ifade gereğince, gerçek ve özel hukuk
tüzel kişilerinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar kamulaştırmanın konusunu
oluşturmaktadır. 2942 Sayılı Kanunun 1. maddesinde tanım bulan kamulaştırma
işleminin gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin özel mülkiyetlerindeki (zira kamu
mülkiyetindeki mallar kamulaştırmaya konu olamaz) taşınmazlarının kamulaştırmaya
konu edilebileceği ifade edilmiştir. 2942 Sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında,
“taşınmaz mallar”, “kaynaklar” ve “irtifak hakları” (özel hukuk kişilerine ait olmak üzere)
kamulaştırmanın konusu olabilecektir. Taşınmaz mal kavramı, 4721 sayılı Medeni
Kanunun 704. maddesi tanımlanmıştır. Bu maddeye göre taşınmaz; “arazi”, “tapu
kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar” ile “kat mülkiyetine
kayıtlı bağımsız bölümler” olarak sayılmıştır.

2.2 Kamulaştırma Uygulama Usulü

2942 Sayılı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrası, kamulaştırma şartları ve kurallarını
belirlemiştir. Bu kurallar, idarenin yapmakla yükümlü bulunduğu kamu hizmetlerinin
veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli taşınmazların, kaynakların veya irtifak
haklarının karşılıklarını 2942 Sayılı Kanun hükümleri içerisinde nakden ve peşinen, 2.
fıkrada belirtilen hallerde de taksitle ödemek olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra, idare
kamulaştıracağı taşınmazı belirledikten sonra, bir takım idari işlemleri yerine getirmekle
yükümlüdür. Bu yükümlülükler devam eden bölümlerde açıklanmıştır.
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2.2.1 Kamulaştırılacak taşınmazın tespiti, kamulaştırma kararı ve tapu sicil
işlemleri

Kamulaştırma kararı alan idarenin kamulaştıracağı taşınmazın fiziki ve hukuki durumunu
araştırması gerekir. Kamulaştırma işlemine münferiden alınacak bir kamu yararı kararı
ile başlanmışsa idarenin taşınmazın fiziki ve hukuki durumunu araştırması bir
zorunluluktur. Şayet kamulaştırma işlemleri onaylı imar planları ile Bakanlık onaylı özel
plan ve projelere dayalı olarak gerçekleştiriliyor ise kamu yararı kararı alınmasına gerek
yoktur. Zira bu durumda, imar planı ya da projenin kendisi kamu yararı kararı yerine
geçmektedir.

2942 Sayılı Kanunun 7. maddesi kamulaştırmadan önce idare tarafından yapılması
gereken işlemlerin neler olduğunu ve kamulaştırma kararından sonra bu işlemin tapuya
şerh edilmesi hususundaki düzenlemeleri içermektedir. 2942 Sayılı Kanunun 7. maddesi,
kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmazların
veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya
yaptırır; kamulaştırılan taşınmazın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların
adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı
araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir, demek suretiyle idarece nasıl bir
araştırmanın yapılacağını açıklamıştır. Buna göre idare;
 Kamulaştırılacak veya üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmazı eksiksiz olarak
belirleyecek,
 Kamulaştırılacak taşınmazın hukuki durumunu belirleyecek (malik veya zilyedi
saptayacak),
 Kamulaştırılacak taşınmazın vergi beyan değerini araştıracaktır.

Kamulaştırma sürecinin en önemli noktalarından biri, kamulaştırılacak taşınmazın
sınırının belirlenmesidir. Bu aşamada yapılacak en ufak bir hata veya eksiklik
kamulaştırma sürecini direkt etkileyen sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle her verinin
güncel ve doğru olması, yapılan çalışmalarda olabildiğince titiz ve eksiksiz çalışılması
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gerekmektedir. Sınıra etki edecek bir verinin eksikliği, kamulaştırma sürecini baştan
almaya kadar götürebilir.

Sınıra etki eden verileri irdelemek için her veri tek bir koordinat sistemindeki
haritada toplanmalı ve sınır bu harita üzerinden oluşturulmalıdır. Sınıra etki edecek
unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 Güncel kadastral haritalar ve paftalar,
 Takyidatlı tapu kayıtları,
 Güncel hâlihazır harita,
 Yol etüt projesi ve yol boyunca yapılan kavşak, yan yol vb. uygulamalar,
 İmar planı ve uygulamaları (mevzii yapılan plan ve uygulamalarda dâhil),
 Varsa güzergâhta eski karayolu kamulaştırma plan ve uygulamaları,
 Diğer özel kişi, özel veya kamu tüzel kişi veya kurumlar tarafından yapılan projeler,
planlar, kamulaştırma planı ve uygulamaları,
 Arazi toplulaştırması, turizm merkezi uygulamaları gibi diğer uygulamaları bütünüyle
veya kısmi ilgilendirecek plan ve uygulamalar,
 Kıyı kenar çizgileri,
 Orman haritaları.

Kamulaştırılacak taşınmazın belirlenmesinin akabinde idarece yapılması gereken ikinci
işlem, bir kamulaştırma kararı almaktır. Kamulaştırma kararı olmadan bir mülke
müdahale edilmesi veya herhangi bir suretle el konulması mümkün değildir. 2942 Sayılı
Kanunun birçok maddesi, kamulaştırma kararından bahsetse de bu kararın tanımına ya da
hangi mercii tarafından alınacağına değinilmemiştir. Burada yapılacak en sağlıklı hukuki
yorumun, kamu yararı almaya yetkili mercilerin kamulaştırma kararı almaya da yetkili
olduğu şeklinde değerlendirilmektedir.

Kamulaştırılacak taşınmazın tespiti ve kamulaştırma kararının alınması akabinde, bu
kararın tapuya şerhi gündeme gelmektedir. 2942 Sayılı Kanunun 7. maddesinin 3.
fıkrasına göre, kamulaştırma kararı veren idare, kamulaştırmaya konu taşınmazın kayıtlı
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olduğu tapu dairesinden, taşınmazın tapu kaydına kamulaştırmanın şerh edilmesini
isteyecektir. İdarenin bu talebi tapu dairesine ulaştığı tarihten itibaren, malik değiştiği
takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri
tapu dairesi hemen kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır.

Kamulaştırma şerhinin en önemli amacı, bu taşınmazın kamulaştırılmasına karar
verildiğini üçüncü kişilere duyurulmasıdır. Ancak söz konusu bildirim, mal sahibi
yönünden kamulaştırma işlemlerinin tebliği mahiyetinde değildir. Bu itibarla şerh tarihi
mal sahibi için herhangi bir hakkın doğumuna veya kaybına esas teşkil etmez (Başsorgun
ve Yıldırım 2007).

2.2.2 Kıymet takdir komisyonu ile uzlaşma komisyonunun kurulması

Kamulaştırma kararının alınmasından sonra, kamulaştırmayı yapacak olan idare önce
kamulaştırılacak olan taşınmazın tahmini bedelini tespit etmek durumundadır. 2942
Sayılı Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasına göre, idareler söz konusu bedel tespiti için
kendi bünyesi içinden en az üç kişiden oluşan bir veya birden fazla kıymet takdir
komisyonu görevlendirilecektir. Bu komisyon 2942 Sayılı Kanunun 11. maddesinde
belirlenen esaslara göre görevlerini yerine getirecektir. Bu komisyonlarca belirlenecek
olan kamulaştırma bedeli, malik ile yapılacak olan uzlaşma toplantısında esas alınacak
olan bedeldir.

Bu yapı içerisinde düzenlenen ikinci kurum ise Uzlaşma Komisyonudur. Uzlaşma
Komisyonları takdir edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ya da trampa yoluyla
taşınmazı iktisap etmek üzere idarenin kendi bünyesi içinden en az üç kişiden
oluşmaktadır. Söz konusu komisyonların idare bünyesinde oluşturulması nedeniyle
bunların kamulaştırma bedelini objektif esaslara göre belirlemedikleri; kıymet takdiri ve
diğer usulleri formaliteleri yerine getirme amacıyla tüketmeye çalıştıkları hususu
uygulamada çok karşılaşılan bir eleştiridir (Tuna 2012).
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2.2.3 Taşınmaz malikinin daveti ve pazarlık süreci

2942 Sayılı Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasına göre kamulaştırmada esas usul, satın
almadır. Satın alma usulü; 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanuna göre
taşınmaz ediniminde öncelikle uygulanması zorunlu olan yöntem olarak tespit edilmiştir.
4650 Sayılı Kanun öncesi dönemde usul; idarenin kendi tespit ettiği bedeli bankaya
yatırmasından sonra ilgilisinin iptal davası açmaması veya açılan iptal davasının idare
lehine sonuçlanması halinde mülkiyetin hemen idareye geçmesi şeklinde işlemekteydi.
Kısacası mülkiyet, bedelden bağımsız olarak el değiştirmiş olmaktaydı. Bu durum
taşınmaz maliki açısından büyük mağduriyetlere yol açmıştır. 2942 Sayılı Kanunun 4650
Sayılı Kanun ile değiştirilmesinden sonra 8. maddeye eklenen satın alma usulü bu
mağduriyetin büyük ölçüde önüne geçmiştir. Zira, kıymet takdir komisyonu yanında
kurulan uzlaşma komisyonu, taşınmaz maliki ile bedel hakkında pazarlığa oturacak
yetkilerle donatılmıştır. Bu toplantıda bir anlaşmaya varılmaması halinde idare dava
açarak bedel tespiti ve tescili isteyeceğinden, malikin değişiklikten önce yaşadığı
mağduriyetler yaşanmayacaktır.

İdare, mal sahibine taşınmazı kamulaştırdığını ve bedelini peşin veya şartlarını taşıyor ise
taksitle ödenmek suretiyle pazarlıkla satın almak istediğini iadeli taahhütlü yazı ile
bildirir. Bu bildirimde bedele ilişkin bir açıklama yer almaz. Zira bedeli gören malikin,
beğenmeme ihtimali çok yüksek olduğundan, uzlaşma toplantısına gelmemesi gibi bir
sonucun doğması muhtemeldir. Diğer yandan, bu bedel, idarenin teklif edeceği en üst
sınır olduğundan mal sahibi bu bedeli öğrendiğinde, daha düşük bir fiyat vermeyecek ve
idarenin pazarlık şansı kalmayacaktır (Başsorgun ve Yıldırım 2007).

Daveti alan malik, kendisine gönderilen davette yer alan gün ve saatte toplantıya katılıp
katılmamakta serbesttir. Toplantıya katılmaz ise uzlaşma komisyonu durumu bir
tutanakla tespit eder ve idareye verir. Bu durumda, idare kamulaştırma bedel tespit ve
tescil davası açacak ve mahkemeden tescil talep edecektir.
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Malike tebligatın hiç ulaşamaması durumunda idarece izlenecek yol YHGK’nın
17.10.2007 gün ve E:2007/5-743, K:2007/742 sayılı içtihadında7 açıklanmıştır. Bu
içtihada gereğince, tebligatın mal sahibine veyahut onun adına tebligat alabilecek
kimselerce alınması esas olmakla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda adresin tespit
edilememesi halinde ilanen tebligat yapılması gerekmektedir.

Tebligatı usulüne göre alan ve toplantıya katılan malik ile malikin tebligatı almasına
rağmen toplantıya katılmaması hallerinde ortaya çıkacak sonuçlar farklı olacaktır. Bu
sonuçlar aşağıdaki başlıklarda ele alınacaktır.

2.2.3.1 Malikin toplantıya katılıp uzlaşması hali

Malik davet edildiği uzlaşma toplantısına katılır ve yapılan pazarlık görüşmeleri
sonucunda idare ile anlaşmaya varır ise, uzlaşma tutanağı düzenlenir ve taraflarca
imzalanır. Devamında, 2942 Sayılı Kanunun 8. maddesinin 6. fıkrasına göre idare ilk
olarak, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde,
tutanakta belirtilen bedeli ödenmeye hazır hale getirir, bu durumu malike veya yetkili
temsilcisine yazıyla bildirir ve belirtilen günde tapuda idare adına ferağ vermesini ister.
Malik veya yetkili temsilcisi tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde,
kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir. Böylelikle taşınmaz kamulaştırılmış olur. Bu
şekilde yapılan anlaşma neticesinde sonuçlanan kamulaştırmalarda, bedele itiraz davası
ya da kamulaştırmanın iptali davası açılamaz.

2.2.3.2 Malikin toplantıya katılıp uzlaşmaması hali

Taşınmaz malikinin toplantıya katılmasına rağmen, taraflar arasında anlaşma
sağlanamaması halinde, uzlaşma sağlanamadığı hususu tutanağına geçirilir ve taraflarca

YHGK’nın 17.10.2007 gün ve E:2007/5-743, K:2007/742 sayılı kararı, “.....Kanunun 7. maddesi uyarınca,
kamulaştırma işlemleri yapan idarenin, tapu kayıtlarını getirip mal sahiplerinin adreslerini tapu, vergi ve
nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırmayla belgeye bağlamak suretiyle tespit
ettirmesi ve tüm bu araştırmalar sonucunda tebligat adresi tespit edilemediği taktirde ilanen tebligat
yapılması gerekir”.
7
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imza altına alınır. Açıklanan bu durum 2942 Sayılı Kanunun 8. maddenin son fıkrasında
“anlaşma olmaması veya ferağ verilmemesi halinde” şeklinde ifade edilmektedir.

Malik toplantıya katılır ancak uzlaşma sağlanmazsa, 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi
gereği, idarece kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası açılması gerekmektedir. Malikin
kamulaştırma işlemine bir itirazı varsa, 2942 Sayılı Kanunun 14. maddesine göre,
kamulaştırma bedel tespit ve tescil davasına ait dava dilekçesinin kendisine tebliğinden
itibaren 30 gün içinde idare mahkemesinde kamulaştırmanın iptali davası açma hakkı
bulunmaktadır.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi᾽nin (Y5HD) 22.03.2004 gün, E: 2004/210 ve K: 2004/3406
sayılı Kararına göre; idare aleyhine açılan kamulaştırmanın iptali davasında, idare
aleyhine yürütmeyi durdurma kararı verilir ise, adli yargıda görülen kamulaştırma
bedelinin tespiti ve tescil davası, idari yargıda görülen davayı bekletici mesele
yapmalıdır8. Şayet idari yargıda açılan dava reddedilirse, adli yargıda açılan davaya
kaldığı yerden devam edilir. İptal davası kabul edilir ve bu karar kesinleşirse,
kamulaştırma ortadan kalktığından adli yargıdaki kamulaştırma bedel tespit ve tescil
davası reddedilir (Başsorgun ve Yıldırım 2007).

2.2.3.3 Malikin toplantıya katılmaması hali

2942 Sayılı Kanunun 8. maddesinin son fıkrasında, anlaşamama hali düzenlenmişse de
malikin pazarlığa çağrıya karşılık verip idareye başvurmaması veya kararlaştırılan yer ve
günde uzlaşma görüşmelerine gelmemesi halinde nasıl hareket edileceği ayrı bir
düzenleme ile belirlenmemiştir. Bu durumda 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmüne
göre Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedelinin tespiti için dava

Y5HD’nin 22.03.2004 gün ve E: 2004/210, K: 2004/3406 sayılı Kararı, “... 4650 Sayılı Yasayla değişik
2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince, idari yargı tarafından yürütmesinin durdurulması kararı
verilmedikçe adli yargıda iptal davası bekletici mesele kabul edilemez. Davacı tarafından kamulaştırma
işleminin iptaline ilişkin idare mahkemesine açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verilmediği
gibi, davanın esastan da reddedildiği anlaşıldığından davacı vekilinin karar düzletme isteminin
kabulüne....”.
8
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açılabilecektir. Bu davayı tebliğ alan malik 30 gün içinde idare mahkemesinde
kamulaştırma işleminin iptalini talep edebilecektir.

2.3 Kamulaştırmasız El Atma Kavramı, Tanım ve Unsurları

İdarelerin kamu yararı kararı gereği, 1982 Anayasasının 46. maddesinden aldıkları
yetkiye istinaden, özel mülkiyete tabi taşınmazları kamulaştırabilmeleri esas olan
uygulamadır. Ancak idareler bazı hallerde, hiçbir kamulaştırma işlemi yapmaksızın özel
mülkiyetteki taşınmazlara daimi olarak el koymakta veya kamunun kullanımına tahsis
etmekte, yahut malikin kullanımını hukuken engelleyebilmektedirler. İşte bu durum,
hukuki literatüre, kamulaştırmasız el atma/koyma olarak geçmiştir.

Kamulaştırmasız el atma; bir kanuni hükme dayanmaksızın, usulüne uygun bir
kamulaştırma kararı almadan ve bir bedel ödemeden, özel mülkiyette bulunan bir
gayrimenkulün, tamamına veya bir bölümüne idare tarafından el konulması, olarak ifade
edilebilir.

Yargıtay içtihatlarında ve doktrinde de kabul edildiği üzere kamulaştırmasız el atma
“haksız fiil” niteliğinde bir eylemdir. Haksız fiil, doktrinde hukuka aykırı olarak bir
kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar vermek olarak tanımlanır. Haksız fiil borç
kaynaklarından birisi olarak kabul edilmekte ve zararı veren kişi, tazminle yükümlüdür.
Haksız fiile muhatap olan kişinin, haksız fiile sebebiyet veren kişiden zararını isteme
imkânı,

hukukun

ve

adaletin

temel

prensiplerinden

olduğundan,

idarelerin

kamulaştırmasız olarak el koydukları taşınmazların maliklerine, talep halinde, tazminat
ödeme yükümlülükleri bulunmaktadır.

İdarenin taşınmaza el koyduğu her hal kamulaştırmasız el atma olarak sayılmamaktadır.
İlk istisnası, 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen
Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanunun 2. maddesine
göre; 6830 sayılı İstimlak Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe (08.10.1956) kadar,
kamulaştırma işlerine dayanmaksızın, kamulaştırma amacı ile fiilen tahsis edilmiş olan
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taşınmazlar ilgili idare adına tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayılır. 6830 Sayılı Kanunun
yürürlük tarihinden önce idare tarafından el atılan taşınmazların kamulaştırılmış
olduğunu kabul ettiğinden, bu kapsamdaki taşınmazlar için kamulaştırmasız el atma
davası açılamayacaktır.

Başka bir diğer istisna, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereği kesilen
Düzenleme Ortaklık Payıdır. Temelinde, bu durum da mülkiyet hakkına bir müdahale
olsa da, kanundan kaynaklanan bir yetki ile ve kamu yararı gereği yapılan bir uygulama
olduğundan, kamulaştırmasız el atmadan bahsetmek mümkün değildir. Şayet, düzenleme
ortaklık payının üzerinde bir oranda kesinti yapılmış ise, fazla kesilen kısım kadar
kamulaştırmasız el atmanın var olduğu, Yargıtay İçtihatları ile kabul edilmiştir. 9 Ancak,
3194 Sayılı Kanunun 18. maddesinin devamında da bahsedildiği üzere, %40 oranında
düzenleme ortaklık payı kesildiği halde, söz konusu kamu kullanımlarını karşılayacak
miktara ulaşılamamış ise, kamulaştırma yapılması gerekir.

İstisna olarak kabul edilen son durum ise acele kamulaştırmadır. 2942 Sayılı Kanunun
27. maddesi hükmüne göre, “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun
uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya ivediliğine Bakanlar Kurulunca karar
alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda” kıymet takdiri
dışındaki hususlar sonradan yapılmak üzere ve 2942 Sayılı Kanunun 27. maddesinde
belirtilen diğer şart ve kayıtlara uyularak taşınmaza el konulabilmektedir. Bu durumda da
kamulaştırmasız el atmadan söz edilemeyecektir. Ancak bazen idareler, acele
kamulaştırma sonrasında taşınmazın kamulaştırılmasını geciktirebilmektedir. Böyle
durumlarda kamulaştırmasız el atmanın varlığı kabul edilmektedir.
Kamulaştırmasız el koymadan bahsedebilmek için gerekli olan unsurları aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
 Kamulaştırmasız el atmadan söz edebilmemiz için ilk şart, el atmanın, kamulaştırma
yapmaya yetkili bir idari organ tarafından gerçekleştirilmesidir. İdarenin tüzel kişi olması,
dava açma ehliyeti ve husumete yetkili olması gerekmektedir (Çınar 2010).
9

YHGK, 27.06.2001 tarih, E: 2001/5-459 , K: 2001/555
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 El

atılan taşınmaza daha önce hiçbir kamulaştırma işlemi

yapılmamışsa,

kamulaştırmasız el atmadan bahsedilecektir. Ancak, usulüne uygun olmayan
kamulaştırmalarda durum ne olacağı tartışmalıdır. Örneğin, kamulaştırma işlemine
başlanmış fakat tamamlanmamış, kamulaştırma işlemi yokluk ile sakat veya
kamulaştırmadan vazgeçildiği durumlarda usulüne uygun bir kamulaştırmadan
bahsedilemeyecektir. Yok hükmünde olan bir idari işleme dayanılarak özel mülkiyete
konu bir taşınmaza el atılması halinde kamulaştırmasız el atma söz konusu olacaktır.
Ancak, idarenin kamu malına el atması halinde ise, kamulaştırmasız el atma işleminin
konusu mümkün olmadığından, idari işlem yok hükmünde (Yazıcıoğlu 2008)
olduğundan, kamulaştırmasız el atmadan söz edilemez. Buna karşın yokluk ile sakat
olmamasına karşın, sakatlık içeren idari işlemler, iptal edilebilir niteliktedir ve mahkeme
kararı ile iptaline karar verilene kadar geçerliliklerini korurlar. Bunun yanında, 2942
Sayılı Kanunun 21. ve 22. madde hükümleri gereği idare tek taraflı vazgeçtiği hallerde,
taşınmazı fiilen kullanmaya devam ediyor ise kamulaştırmasız el atmanın varlığı söz
konusu olacaktır.
 Kamulaştırmasız el atmada işleminde de, bir kamu yararının bulunması gerekmektedir.
Bu bakımdan, kamulaştırmasız el atmanın, yok hükmünde bir işlem sayılmaması yanında,
hukuka aykırı sayılmamasının nedeni, idarelerce kamu yararının amaçlanmış olmasıdır.
 Kamulaştırmasız el atmada, kamulaştırma işlemi yapılmaksızın fiilen özel mülkiyetteki
taşınmaza el konulması söz konusudur. Öyle ki, malikin, kamulaştırmasız el atma sebebi
ile mülkiyetin hiçbir semeresinden yararlanamıyor olması gerekmektedir.
 İlave olarak YHGK’nın 15.12.2010 tarih ve E:2010/5-662 K:2010/651 sayılı ilamı ile,
uzun yıllar programa alınmayan imar planının fiilen hayata geçirilmemesi nedeniyle
kamulaştırma ya da takas cihetine gitmeyen idarelerce, okul alanı, yeşil alan gibi imar
planlarında yer almasına rağmen idarenin pasif ve suskun kalarak ve imar uygulaması
yapmayarak taşınmaza müdahale edildiği; bu haliyle idarenin eyleminin, mülkiyet
hakkının özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran bir niteliğe sahip bulunan
kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığı için yeterli bulunduğu sonucuna varılmış ve
hukuki el atma kavramı hayatına girmiştir.
 Kamulaştırması el atmadan bahsedilebilmesi için, idarenin söz konusu taşınmaz
üzerinde sürekli bir tasarrufta bulunması, malikin mülkiyet hakkını sürekli olarak
kısıtlaması gerekmektedir. Bu bakımdan örneğin, yol yapımı sırasında özel mülkiyete
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konu bir taşınmazdan toprak alınması veya taşınmaza moloz dökülmesi halinde,
kamulaştırmasız el atma söz konusu olamaz (Ayhan 2011).

2.4 Kamulaştırmasız El Atma Davaları

4721 Sayılı Kanunun 683. maddesinin 2. fıkrasına göre, özel mülkiyetteki bir taşınmaza
kamulaştırmasız el atılması halinde açılabilecek davalar şunlardır:

1- El atmanın önlenmesi davası,
2- El atılan yerin bedelinin talep edildiği dava,
3- Tazminat davası.

Taşınmazına kamulaştırmasız el atılan şahısların taşınmaz bedelini talep etme hakları
gibi, el atmanın önlenmesini isteme haklarının da olduğu Yargıtay İçtihadı Birleştirme
Kararları ile de teyit edilmiştir. Davacı bu seçimlik haklardan tercihinin aksini kullanması
için zorlanamaz (Göktepe 2010).

2.4.1 El atmanın önlenmesi davası

Taşınmazın maliki, idarenin kamulaştırmasız olarak el attığı taşınmazına müdahalesini
sonlandırılması için el atmanın önlenmesi davasını açar. Davayı kazanması ve hükmün
kesinleşmesiyle birlikte, icra prosedürünü işleterek idareyi taşınmazından çıkarttırabilir.

Bazı hallerde ise, idare taşınmaza el atmakla birlikte üzerinde bazı tasarruflarda da
bulunabilir. Bu tasarruflar küçük çaplı ve giderilebilir nitelikte ise malik mahkemeden
bunların giderilmesi, yani eski hale getirmeyi de talep edebilir. Ancak bazı haller vardır
ki, yapılan değişiklikler ağır tahribatlara ve geri dönülemez, dönülebilse bile taşınmazın
değerini aşacak kadar büyük çaplı masraflara yol açabilecek nitelikte olabilir (bir
parselden geçirilen ve tamamlanan bir yolun kaldırılması gibi). Bu durumda el atmanın
önlenmesi ile birlikte taşınmazın eski hale getirilmesi istenir ise, eski hale getirme
masrafları taşınmazın müdahale edilen bölümünü aşması halinde, mahkeme taşınmazın
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müdahale edilen bölümünün değerinin davacıya verilmesine ve taşınmaz tapusunun
müdahale edilen bölümünün ifrazı ve iptali ile bu bölümün tapusunun idare adına tesciline
karar vermelidir (Çınar 2010). Yargıtay᾽ın görüşü de aynı doğrultudadır 10. El atmanın
önlenmesi davası ayni nitelikte bir eda davasıdır. Bu sebeple açılması herhangi bir süreye
tabi değildir.

2.4.2 El atılan yerin bedelinin talep edildiği dava

İdarece kamulaştırma yapılmaksızın özel mülkiyette bulunan taşınmazlara el konması
halinde malikin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı sona ermeyeceğinden, malik dilerse
el atmanın önlenmesi davası açabilecek, dilerse taşınmazın mülkiyetini el koyan idareye
devre razı olarak taşınmazın karşılığı olan bedelin tahsili davası açabilecektir. Bu dava
ile malik taşınmazının mülkiyetinden rızası ile vazgeçmekte ve bu mülkiyet devri
karşılığında da taşınmazın bedelinin idarece kendisine ödenmesini talep edecektir.

Dava, mülkiyetin aynına ilişkin olduğundan görevli yargı yeri, adli yargıdır. Ancak,
hukuki el atma, kamulaştırmasız el atma sayılmasına rağmen, son uyuşmazlık mahkemesi
kararları ile görevli yargı yerinin idari yargı olduğu hükme bağlanmış ve bu durum 6487
sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile kanunlaştırılmıştır. Bu davanın davacısı taşınmaz tapuya kayıtlıysa
malik, kayıtlı değilse mülkiyet hakkı kazanılmış olmak şartıyla zilyettir. Taşınmazın paylı
veya elbirliğiyle mülkiyete tabi olması halinde ise her paydaş ya da iştirak halinde malikin
kendi payına isabet eden kısmın bedelinin verilmesi için dava açabilmesi mümkündür.
Davanın davalısı ise, taşınmaza kamulaştırmasız el atan kamu idaresidir.

Bu davada, taşınmazın ve el konulan bölümün değeri ile eski hale getirme masraflarının
tespiti söz konusu olduğundan, bu değer ve masrafların nasıl tespit edildiği, uygulanacak
Y5HD., 19.09.2005 tarih ve 2005/8980 E., 2005/9448 K. sayılı Kararı: “... Müdahalenin önlenmesi
yanında eski hale getirilmesi talebi de varsa, el konulan bölümün bedeli, eski hale getirme masraflarından
fazla ise müdahalenin önlenmesine ve taşınmazın eski hale getirilmesine; eski hale getirme masrafları
zemin bedelinden fazla ise, bu durumda el konulan bölüm bedelinin davalı idareden tahsili ve bu bölümüm
idare adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmelidir...”.
10
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usulün belirlenmesi açısından önemli olmaktadır. Mahkemenin re᾽sen veya tarafların
kendi iradeleri ile belirlediği bilirkişi/bilirkişiler marifetiyle taşınmazın değerinin
tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:

 Taşınmazın, el koyma tarihindeki cinsi ve nitelikleri dikkate alınacaktır. Taşınmaza
değer takdir edilmesi için ilk belirlenmesi gereken şey, taşınmazın cinsi ve nevidir. Buna
göre, taşınmazın arsa veya arazi olması her şeyden önce bilirkişi kurulunun kimlerden
oluşturulacağı belirlenmesi açısında önemlidir. Dava konusu taşınmaz arazi vasfında ise
iki ziraat mühendisi; arsa ve bina ise iki inşaat mühendisi veya mimar, teknik bilirkişi
olarak seçilmelidir (Çınar 2010).
 2942 Sayılı Kanunun 11. maddesinin 3. fıkrası, bilirkişilere yapacakları değerleme
çalışmalarında bazı sınırlamaları getirmiştir. Buna göre taşınmazın değerinin tespitinde;
kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile
ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr dikkate alınmaz. Aksi halde
idarenin kamulaştırmasız el koyması nedeniyle meydana gelen hukuka aykırı eylem, mal
sahibinin razı olması nedeniyle ortadan kalkacak, idarenin taşınmazda meydana getirdiği
kıymetten mal sahibinin yararlandırılması, mal sahibinin varlığında sebepsiz
zenginleşmeye neden olacağından, yeni bir hukuka aykırı durum meydana gelecektir
(Başsorgun ve Yıldırım 2007).
 2942 Sayılı Kanunun 11. maddesinin g bendine göre, kural olarak arsa vasfına sahip
taşınmazların değeri, özel amaçlı olmayan emsal arsa satış değerleri dikkate alınarak
tespit edilmelidir. Bir taşınmazın emsal alınabilmesi için; kamulaştırma gününden önce,
mümkünse değerlendirme tarihine yakın bir tarihte gerçekleşmiş olmalıdır. Seçilecek
emsaller içerisinden yakın tarihli olanlar tercih edilmeli ve bu mümkün değilse, uygun
fiyat endeksleri (Yi-ÜFE gibi) kullanılarak geçmiş tarihli değerin güncellenmesi işlemi
yapılmalıdır. Ayrıca, emsal olarak alınacak taşınmazın iktisap sebebi özgür iradeye dayalı
ivazlı bir alım satım ilişkisi olmalıdır. Buna göre; hibe, bağış, ölünceye kadar bakma
sözleşmesi, trampa gibi bir hukuki sebebe bağlı olmayan ya da gayrimenkul satış vaadi
sözleşmesi gibi noter huzurunda yapılan sözleşmelere dayanan işleme konu taşınmazlar
emsal olarak dikkate alınmamalıdır.
 Kamulaştırılan taşınmazın üzerinde bir yapı olması halinde ise, yapı değeri ilgili kamu
idareleri tarafından yayınlanan resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesapları ile tespit
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edilir. Bu değer üzerinden yapının yaşına ve fiili yıpranmışlığına göre değişen yıpranma
payı düşülür. Taşınmazın zeminine de cinsine değer tespit ettikten sonra, Kanunun 11.
maddenin “ı” bendi gereğince, her bir ölçünün etkisi açıklanmak kaydıyla bedelin
tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçülerde eklenmek suretiyle taşınmazın değeri
tespit edilir.
 Bilirkişiler düzenleyecekleri raporda, değer tespitinde dikkate aldıkları tüm unsurların
cevaplarını ayrı ayrı belirtmek ve ilgililerin beyanını da dikkate almak suretiyle gerekçeli
bir değerlendirme raporu düzenlemeleri gerekmektedir. Bu rapora dayalı olarak taşınmaz
malın değerini tespit ederler.

Bilirkişilerce yukarıda belirtilen esaslara göre hazırlanan raporlar, hâkim tarafından
incelenmeli, rapora karşı taraflarca yapılan itirazlar detaylı bir şekilde ele alınmalı ve
değerlendirilmelidir. Dava idare aleyhine sonuçlanması durumunda, tespit edilen bedele
hükmedilecek faizin başlangıç tarihi, dava tarihi değil, el koyma tarihidir.

2.4.3 Tazminat davası

Bedel davasında, malik rızası ile mülkiyet hakkından da vazgeçmektedir. Bunun yanı sıra,
malik, taşınmazına hukuka aykırı biçimde el konulmasının karşısında uğradığı zararın
tazminini de talep edebilmektedir. Tazminat davası olayın niteliğine göre, idari yargıda
tam yargı davası; adli yargıda tazminat ya da ecrimisil davası olarak da açılabilecektir.
İdari yargıda açılabilecek olan tam yargı davası, idarenin bir plan veya projeye göre
verdikleri kararın uygulanması esnasında verdikleri bir zarar halinde açılabilecektir11.
Örneğin, belediyenin yol yapım çalışması sırasında dinamit patlatması sonucu bir
parseldeki ürün zarar görmüş ise, parsel malikinin açacağı tazminat davası idari yargıda
görülecektir.

Adli yargıdaki tazminat davaları ise, idarenin plansız, kararsız ve haksız olarak yaptığı
bir eylem sonucunda taşınmaza bir zarar vermesi ya da idarenin aldığı bir plan-proje
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, 11.02.1959 tarih, 1959/17-15 sayılı Kararı: “... İdare karar
verip plan proje yapmış ve bu karar uygun hareket ederek fertlere zarar vermiş olması halinde idari yargının
yetkili olacağı...” ifade edilmektedir.
11
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kararına uygun hareket etmemesi sonucu bir zarar meydana gelmesi halince açılacaktır
(Çınar 2010). 6098 Sayılı Kanunun 41 ve devamı maddeleri gereği açılacak davada,
haksız fiil sonucu ortaya çıkan zararın idarenin kusuru sonucu olduğunu, yani zarar ile
haksız fiil arasındaki illiyet bağını ispat edilmelidir. Bu dava haksız fiilden kaynaklanan
bir tazminat davası olması nedeniyle, el atmanın önlenmesi ve bedel davasının aksine,
zamanaşımı süresine tabidir. Söz konusu zamanaşımı süresi 6098 Sayılı Kanunda
belirtilen haksız fiil zamanaşımı süresidir.
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3. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİ

3.1 Hukuki El Atma Kavramı ve Doğuşundaki Sebepler

Özel mülkiyete tabi taşınmazların idareler tarafından imar programlarına alınması ve bu
suretle kamunun kullanımı için yol, park, okul, spor alanı gibi amaçlara ayrılması ve
sonrasında bu durumun tapuya şerh edilmesi, imar uygulamaları ve gerekli kamulaştırma
işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kanuni olarak idarelerden beklenen hareket tarzıdır.
Ancak, gerek fiili durumun kaynaklanan imkânsızlıklar gerekse idarelerin bu konudaki
kısmi ihmalleri karşısında, bu taşınmazların uygulama görmemeleri ve gerekli
kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmamaları, zamanla taşınmazların malikleri açısından
ciddi zarar ve sorunların doğmasına sebebiyet vermektedir.

Uzun yıllardan beri tartışmalı bulunan hukuki el atma meselesine, YHGK, 15.12.2010
gün, E: 2010/5-662 ve K: 2010/651 sayılı Kararı ile son noktayı koymuş; bir taşınmaza
fiilen el atılması ile taşınmazın hukuken kullanılmasına (veya imar hakkına) sınırlama
getirilmesi arasında sonuç yönünden bir fark bulunmadığı ve her iki halde de kişinin
mülkiyet hakkının sınırlandırılmış olacağını vurgulamış ve taşınmazın satılması,
kiralanması, kullanılması ve yararlı değişiklikler yapılmasında sıkıntı çekildiğinin
saptaması halinde de, taşınmazın bedelinin idareden istenebileceği sonucuna ulaşmıştır.12
Yargıtay᾽ın söz konusu içtihadı ile Türkiye’de imar ve gayrimenkul hukukunda, imar

YHGK, 15.12.2010 tarih ve E: 2010/5-662, K: 2010/651 sayılı Kararında hukuki el atma; “...malikin
taşınmaz üzerindeki egemenliği hukuk düzeni sınırları içinde üçüncü kişilere karşı korunmuş ve 4721 Sayılı
Kanunun 683. maddesinde malike hukuka aykırı olarak müdahalenin önlenmesini isteme hakkı tanımıştır.
Bir kişinin taşınmazına eylemli olarak el atıp tamamen veya kısmen kullanmasına engel olunmasıyla imar
uygulaması sonucu o kişinin mülkiyetinde olan taşınmazı hukuken kullanmaya engel sınırlamalar
getirilmesi arasında sonucu itibariyle bir fark bulunmamakta, her ikisi de kişinin mülkiyet hakkının
sınırlandırılması anlamında aynı sonucu doğurmaktadır. Ancak bundan da öte; uzun yıllar programa
alınmayan imar planının fiilen hayata geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas cihetine gitmeyen
davalı idarece, pasif ve suskun kalınmak ve işlem tesis edilmemek suretiyle taşınmaza müdahale edildiği;
bu haliyle idarenin eyleminin mülkiyet hakkının özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran bir niteliğe sahip
bulunan kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığı için yeterli bulunduğu her türlü izahtan varestedir. Bu
itibarla kamulaştırmasız el atma olgusunun varlığının doğal sonucu, idarenin hukuka aykırı eylemiyle
mülkiyet hakkı engellenen taşınmaz mal sahibi davacının, dava yoluyla kamulaştırmasız el koyma
hükümleri doğrultusunda mülkiyetin bedele çevrilmesini, eş söyleyişle idareden değer karşılığının
verilmesini isteyebileceği açıktır.” şeklinde ifade edilmiştir.
12
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planı ve uygulamalarında, kamulaştırma ödeneklerinde, bütçede yeni bir dönem
başlamıştır (Anonim 2014b).

Aslında Yargıtay 2010 yılından önceki verdiği kararlarda, imar planı ile kamu hizmetine
ayrılan taşınmazlarda idarelerin eylemsiz kalmaları sonucu mülkiyet hakkını
kullanamayan maliklerin açtığı davaları tartışmış ve yukarıda bahsi geçen 2010 yılı
kararına bir nevi hazırlık yapmıştır. Örneğin, YHGK᾽nın 09.04.2003 gün, E:2003/5-281
ve K:2003/284 sayılı Kararında13; imar planında kentsel rekreasyon alanı olarak ayrılan
yer için açılan davada, taşınmaz henüz fiili imar uygulamasına tabi tutulmadığı gibi
taşınmaza fiilen de el atılmadığı, bu nedenle kamulaştırmasız el atma olgusundan söz
etme olanağı bulunmadığı, böylelikle bu durumun mülkiyet hakkı sahibi davacıya bir
dava hakkı vermeyeceği sonucuna varmıştır. Aradan iki yıl geçtikten sonra YHGK’nın
02.02.2005 gün, E:2004/5-555 ve K: 2005/17 sayılı Kararında14; dava konusu imar parseli
3194 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereği uygulaması sonuncu lise alanı olarak
ayrıldığından, davacıların taşınmazdan bağımsız yararlanma ve başka türlü kullanma
olanağı kalmadığına göre kamulaştırmasız el atma koşullarının gerçekleştiği sonucuna
varmıştır. Yalnız ikinci kararda esas belirleyici faktörün dava konusu imar parselinin imar
uygulamasına alındığı hususu olduğu gözden kaçmamalıdır. Başka bir davada Yargıtay
5.H.D.’nin 28.01.2008 gün, E:2007/14046 ve K:2008/375 sayılı Kararında15; imar
YHGK’nın 09.04.2003 gün ve E:2003/5-281, K:2003/284 sayılı Kararı; “...Somut olayda dava konusu
taşınmaz davalı idare tarafından yaptırılan imar planında rekreasyon (kentsel park) alanı olarak ayrılmış ve
ilan edilmiştir. Henüz taşınmaz fiili imar uygulamasına tabi tutulmadığı gibi taşınmaza fiilen el
atılmamıştır. Bu durum yerel mahkeme ile özel daire arasında uyuşmazlık konusu değildir.
Yerel Mahkeme ile Özel Daire arasındaki uyuşmazlık taşınmazın imar planında rekreasyon (kentsel park)
alanı olarak ayrılmasının taşınmaza kamulaştırmasız el atma olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği
noktasında toplanmaktadır.
Yukarıda belirtilen ilkeler uyarınca, taşınmazın fiili imar uygulamasına tabi tutulmadığı, fiilen de el
konmadığı, bu nedenle kamulaştırmasız el atma olgusundan söz etme olanağının bulunmadığı böylelikle
bu durumun mülkiyet hakkı sahibi davacıya bir dava hakkı vermeyeceği sonucuna varılmıştır.” şeklindedir.
14
YHGK’nın 02.02.2005 tarih ve E: 2004/5-555, K: 2005/17 sayılı Kararı: “...Tarafların karşılıklı iddia ve
savunmalarına, dosyadaki iddia ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve
özellikle 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesine göre uygulamaya tabi tutularak davacıya pay tahsis edilen
dava konusu imar parseli, imar planında lise alanı olarak ayrıldığından; davacıların taşınmazdan bağımsız
yararlanma ve başka türlü kullanma olanağı kalmadığına göre; mahkemenin kamulaştırmasız el atma
koşullarının gerçekleştiği yönündeki direnme kararı yerindedir.” Şeklindedir.
15
Y5HD’nin 28.01.2008 gün ve E:2007/14046, K:2008/375 sayılı Kararı; “Dava konusu taşınmaz imar
planında kısmen yolda kalmakta olup, imar planına göre yolda kalan kısmına idarece el atılmıştır. Dava
sırasında el atmaya son verildiği belirtilmişse de imar planında değişiklik yapılmadıkça el atmaya son
verildiği kabul edilemez. Bu nedenle işin esasına girilerek el atıldıktan sonra el atmaya son verilen ve imar
planında yolda kalan bölümün bedelinin tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm
kurulması doğru görülmemiştir.” Şeklindedir.
13
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planında kısmen yolda kalan taşınmazda dava sırasında idarece el atmaya son verildiği
belirtilse bile, imar planı değişikliği yapılmadıkça el atmaya son verildiğinin kabul
edilemeyeceği hükmüne varmıştır. Görüldüğü üzere aslında Yargıtay, hukuki el atmaya
ilişkin verdiği 2010 tarihli kararına, yıllar itibariyle verdiği kararlar ile adım adım
ulaşmıştır. Sonuç olarak; idarelerin imar planı yapmak suretiyle özel mülkiyetteki
taşınmazların kullanımlarının süresi belirsiz bir şekilde kısıtlamaları hali hukuka aykırı
bir müdahale sayılmış ve bu da hukuki el atma olarak nitelendirilmiştir.

Genel kabul, YHGK’nın kararlarında da belirtildiği üzere, bir kişinin taşınmazına el atıp
tamamen veya kısmen kullanılmasına engel olunması ile imar uygulaması ile o kişinin
mülkiyetinde olan taşınmaza hukuken kullanmaya engel sınırlamalar getirilmesi arasında
sonucu itibarıyla bir fark bulunmadığı, her ikisinin de kişilerin mülkiyet hakkının
sınırlandırılması anlamında aynı sonucu doğurduğu yönünde gelişmiştir (Anonim 2014f).
Ancak konu derinlemesine incelendiğinde, her iki kurum arasında ortaya çıkış
noktasından, sürecin gelişimi ve sonuçlanmasına kadar geçen aşamalar arasında ciddi
farklılıklar bulunduğu anlaşılacaktır.

1982 Anayasası tarafından korunan ve teminat altına alınan mülkiyet hakkının varlığı
karşısında, tek taraflı tasarrufları ile bu hakkın kullanılmasına sınırlamalar getiren
(taşınmaza hukuki el atmada bulunan) idarelerin, bu taşınmaz sahiplerinin uğradıkları
zararları tazminle yükümlü olmaları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, tazmin
yükümlülüğü getirilmesi bakımından isabetli (zira kişiler mülkiyet haklarını yıllar
boyunca kullanamamaktadır), ancak Yargıtay’ın ortaya koyduğu gidiş yolu bakımından
birçok sorun ihtiva eden bir yapıya bürünmüştür.

3.2 Hukuki El Atmanın Unsurları ve Fiili El Atma ile Kıyaslanması

Kamulaştırmasız hukuki el atma davalarının açılması yolunu açan ve bir nevi hukuki el
atma müessesesinin kurulmasına öncülük eden karar, YHGK’nın 15.12.2010 gün,
E:2010/5-662 ve K:2010/651 sayılı Kararı olduğundan, iş bu müessesenin unsurlarına
ancak kararın içinden ulaşılabilecektir. Bunun için de söz konusu kararın özellikle hüküm
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kısmına değinmek gerekmektedir. YHGK, söz konusu kararının hükmünü aşağıdaki
şekilde bağlamıştır:

“....C) SONUÇ: Dava konusu taşınmaz tapuda davacı ve dava dışı şahıs adına müşterek
mülkiyet üzere kayıtlı olup, davacının mülkiyet hakkı bulunmaktadır. Taşınmaz
18.04.1978 tarihli 1/5000 ölçekli ve 26.05.1992 tarihli 1/1000 ölçekli Maltepe İmar
Planında ilkokul alanı iken 1/5000 ölçekli 16.04.2005 onay tarihli planda da Temel
Eğitim alanına ayrılmıştır.

Dava tarihine kadar yirmi yılı geçen süreç içerisinde davacı, taşınmazın kamulaştırılması
ya da tahsis amacı dışına çıkarılması talebiyle yaptığı başvurulardan olumlu bir sonuç
alamamıştır. Maltepe Belediye Başkanlığı’nın bu süreçte taşınmazı 5 yıllık imar
programına alıp almadığı belirgin olmadığı gibi, davalı İdarece de kamulaştırma cihetine
gidilmemiştir.

3194 Sayılı Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca Maltepe Belediye
Başkanlığı imar planının yürürlük tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde planın tatbiki
için 5 yıllık imar programını hazırlamakla yükümlü olup, yatırımcı kuruluş olan davalı
İstanbul İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nün de bu çalışmalara katılması taşınmazın
kamulaştırılması yasa gereğidir.

Buna rağmen, 1978 yılından bu yana değişen bütün planlarda temel eğitim (ilköğretim)
alanında bulunan dava konusu taşınmazın amacına uygun olarak imar programlarına
alınmamış, yatırımcı kuruluş olan davalı İstanbul İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nce de
kamulaştırılmamıştır. İlgili İdarelerin pasif ve suskun kalarak, amacına uygun işlem tesis
etmemek suretiyle, davacı taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkını, süresi belli olmayan bir
sınırlamaya tabi tuttukları belirgindir.

Bu cümleden olarak, imar planlarında okul alanı olarak tahsis edilmiş bulunan dava
konusu arsa üzerinde davacının, ileriye yönelik inşaat yapma gibi kişisel tasarruflarda
bulunma, rayiç değeri üzerinden satma, kiralama, yararlı değişiklikler yapma gibi,
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mülkiyet

hakkının

sahibine

verdiği

yetkileri

kullanma

hakkı

kısıtlanmıştır.

İdare, kamu yararı nedeniyle, kamusal amaçların gerçekleştirilmesi için bir takım işlemler
yaparken, Anayasanın ikinci kısmında yer alan temel hak ve hürriyetlerle uyumlu,
özellikle 35. maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına saygılı olmalıdır.

Buradan hareketle, imar planlarında uzunca bir süre okul alanı olarak tahsis edilmiş
bulunan dava konusu taşınmazı kamulaştırmayarak veya takas yoluyla davacıya başka bir
yerden taşınmaz vermeyerek pasif kalmak suretiyle tasarrufunu engelleyen davalı
idarenin, Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetlerle, bireyin mülkiyet hakkına saygılı
olduğundan söz edilemez. Dahası, böyle bir durumda idarece, kamu yararı savında
bulunulamaz. Eş söyleyişle, imar planlarında okul gibi umumi hizmetlere ayrılan
alanların yıllarca uygulamaya dökülmemiş olması ve bunun da süre gelen bir hal alması,
ortada bir kamu yararının bulunmadığının kabulünü gerektirir. Diğer yandan, davacının
taşınmazından, mülkiyet hakkının kendisine verdiği yetkilerle donatılmış olarak, dilediği
gibi tasarrufta bulunmasının idarece yıllarca engellenmiş olmasının, Hukuk Devleti
ilkesinin en önemli unsurlarından biri olan mülkiyet hakkına kamusal yarar sebep
gösterilerek getirilen sınırlama, malikin taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkını belirsiz bir
süre için kullanılmaz hale getirerek bir hukuk devletinde kişinin hak ve özgürlükleri ile
kamu yararı arasında bulunması gereken dengenin bozulmasına yol açarak hukuk
güvenliğini yok etmektedir.

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde; uzun yıllar programa alınmayan imar planının fiilen
hayata geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas cihetine gitmeyen davalı
İdarenin, malikin taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkını belirsiz bir süre için kullanılamaz
hale getirdiği, dolayısıyla malikin taşınmazdan mülkiyet hakkının özüne uygun şekilde
yararlanma olanağı kalmadığı, taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının hukuksal bir nedene
dayanılmadan idarece engellendiği kuşkusuzdur.

Yukarıda açıklandığı üzere, malikin taşınmaz üzerindeki egemenliği hukuk düzeninin
sınırları içinde üçüncü kişilere karşı korunmuş ve 4721 Sayılı Kanunun 683. maddesinde
malike, hukuka aykırı olarak müdahalenin önlenmesini isteme hakkı tanınmıştır. Bir
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kişinin taşınmazına eylemli olarak el atıp tamamen veya kısmen kullanılmasına engel
olunması ile imar uygulaması sonucu o kişinin mülkiyetinde olan taşınmaza hukuken
kullanmaya engel sınırlamalar getirilmesi arasında sonucu itibari ile bir fark
bulunmamakta her ikisi de kişinin mülkiyet hakkının sınırlandırılması anlamında aynı
sonucu doğurmaktadır. Ancak, bundan da öte; uzun yıllar programa alınmayan imar
planının fiilen hayata geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas cihetine
gitmeyen davalı idarece, pasif ve suskun kalınmak ve işlem tesis edilmemek suretiyle
taşınmaza müdahale edildiği; bu haliyle İdarenin eyleminin, mülkiyet hakkının özüne
dokunan ve onu ortadan kaldıran bir niteliğe sahip bulunan kamulaştırmasız el koyma
olgusunun varlığı için yeterli bulunduğu, her türlü izahtan varestedir. Bu itibarla,
kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığının doğal sonucu, İdarenin hukuka aykırı
eylemiyle mülkiyet hakkı engellenen taşınmaz sahibi davacının, dava yoluyla
kamulaştırmasız el koyma hükümleri doğrultusunda mülkiyetin bedele çevrilmesini, eş
söyleyişle idareden değer karşılığının verilmesini isteyebileceği açıktır. Hal böyle olunca;
Yerel Mahkemece, kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığının kabulüyle, davalı
idarenin kamulaştırmasız el koyma hükümleri doğrultusunda sorumlu bulunduğuna
ilişkin direnme kararı yerindedir. Ne var ki, Mahkemece hükmedilmiş bulunan Özel
Dairece işin esası incelenmediğinden, bu yönden inceleme yapılmak üzere dosyanın özel
Daireye gönderilmesi gerekir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, direnme uygun bulunduğundan, davalı vekilinin işin
esasına ilişkin diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 5. Hukuk Dairesine
gönderilmesine, 15.12.2010 gününde oyçokluğu ile karar verilmiştir” (Anonim 2014e).
Bu karar esas alınarak, hukuki el atmanın unsurları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

3.2.1 Onaylanmış ve kesinleşmiş bir imar planı olmalı

3194 Sayılı Kanunun 6. maddesi imar planı türlerini saymış ve imar planlarını bölge planı,
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı şeklinde
sıralamıştır. Çalışma konusu ile ilgili olarak sorulması gereken soru, Yargıtay kararında
geçen imar planının bunlardan hangisi olduğudur. Kararın; “...3194 sayılı İmar
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Kanununun 10. maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca Maltepe Belediye Başkanlığı
imar planının yürürlük tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde planın tatbiki için 5 yıllık
imar programını hazırlamakla yükümlü olup, yatırımcı kuruluş olan davalı İstanbul İl
Özel İdaresi Müdürlüğü’nün de bu çalışmalara katılması taşınmazın kamulaştırılması
yasa gereğidir...” kısmı incelendiğinde, bahsedilmek istenen imar planının 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı olduğu anlaşılacaktır. Zira, 1/5000 ölçekli nazım imar planları, genel
gösterimler içeren üst ölçek planlardır. Daha özel kullanım kararlarının alındığı ve
uygulamaya yönelik olarak hazırlanan planlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarıdır.

Fiili el atmada ise bu şekilde bir şart öngörülmemiştir. İdarenin belirli bir gayrimenkule
kamulaştırma yapmaksızın fiilen el atmış olması, kamulaştırmasız fiili el atma davası
açabilmek için yeterli görülmüştür.

3.2.2 Taşınmaz imar planında kamuya ayrılmış alanlardan olmalı

Kararın özü gereği, kamusal alana ayrılmış bir taşınmazın fiilen kullanılmaya
başlamaması sebebiyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi amaçlandığından, taşınmazın
yol, yeşil saha, okul, spor ve kentsel rekreasyon alanı gibi kullanımlara ayrılmış olması
gerekmektedir. Yine fiili el atma bakımından imar planı yapılmış olması zorunluluğu
bulunmadığından, taşınmazın belirli bir kullanıma ayrılmış olmasının aranması zaten
mümkün değildir.

3.2.3 İmar planı ile getirilen kısıtlama sürekli olmalı

3194 Sayılı Kanunun 10. maddesinin ilk fıkrasında, imar planlarının yürürlüğe
girmesinden itibaren en geç üç ay içinde, belediyelerce, imar planının uygulanması
amacıyla beş yıllık imar programının hazırlanacağı hükme bağlanmıştır. YHGK Kararına
göre, bu süre geçmesine rağmen yetkili idarelerce uygulama gerçekleştirilmemişse,
kamulaştırmasız el atmanın varlığı kabul edilmektedir.
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Bu noktada YHGK Kararının eleştirilmesi gereken bir yönü bulunmaktadır. Kararda,
imar uygulamasının süresinde yapılmaması halini mülkiyet hakkına müdahale
sayılacağını belirtilmiş, ancak kimin müdahale etmiş sayılacağına değinilmemiştir. Bu
husus önemlidir. Zira, açılmış/açılacak çok sayıda davada taraf teşkilinin sağlanmaması
veya yanlış sağlanması hallerinde malik, mülkiyet hakkına yapılan müdahale karşısında
belli bir tazminata kavuşacak, ama adalet sağlanmamış veya yanlış sağlanmış olunacaktır.
Öyle ki, sadece YHGK Kararına bakıldığında tek sorunlu kurum belediyeler olarak
anlaşılmaktadır. Oysa belediyeler, 5393 Sayılı Kanunla verilen sorumluluklarını yerine
getirmek amacıyla imar planı yapar ve 3194 Sayılı Kanuna göre ayrılması zorunlu olan
kamu alanlarını ayırarak bu konudaki sorumluluklarını noktalarlar. Bu aşamadan sonra
sorumluluk, okul alanı ise Milli Eğitim Bakanlığı, spor alanı ise Gençlik ve Spor
Bakanlığı, sağlık alanı ise Sağlık Bakanlığındadır. Sorumlu idare söz konusu kararda
ifade edilmediği için, iki yıl boyunca açılan tüm hukuki el atma davaları belediyelere
yöneltilmiş ve belediyeler aleyhine kararlar çıkmıştır. Sonuç olarak belediyelerin
uhdelerine, hektarlarca spor, milli eğitim ve sağlık alanları, bütçelerini aşan rakamlara
mal olmak suretiyle geçmiştir. Belediyeler neredeyse asli görevlerini bir tarafa bırakarak
sırf bu konuya odaklanmak zorunda bırakılmış ve kendi içlerinde çözüm arayışlarına
girmişlerdir. Yargıtay söz konusu kararı ile uzun yıllardır devam eden soruna çözüm
üretmek istemiştir. Ancak, daha başka mağduriyetlere sebep olduğu da tartışmasızdır.

3.2.4 Taşınmazın içinde bulunduğu imar planı uzun yıllar fiilen uygulamaya
konmamış olmalı

Hukuki el atmanın varlığından söz edebilmek için gerekli olan bir diğer şart ise, 1/1000
ölçekli uygulama imar planının kesinleşmesinden itibaren geçecek 5 yıllık süre içinde
idare tarafından hiçbir uygulama işlemine veya kamulaştırma işlemine girişilmemiş
olmasıdır. Burada tazminata konu olan husus, idarenin eylemsizliği/suskunluğudur. Oysa
fiili el atma sebebiyle tazminat davasında idarenin haksız bir el atması/fiili söz konusudur.
Kısacası fiili el atmada haksız fiil tazmine esas alınırken (yol geçirmek, köprü inşa etmek,
park yapmak vb.), hukuki el atmada fiilsizlik tazmine esas alınmıştır.
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Görüldüğü üzere, her ne kadar YHGK, hukuki el atmayı da fiili el atmadan ayırmadan bir
kamulaştırmasız el atma hali saysa ve unsurlarını kendi içinde uyumlu hale getirmeye
çalışsa da aslında her iki kurum birbirinden çok farklı noktalardadır. İlk olarak, hukuki el
atmada çözümlenmesi gereken bir imar planı süreci bulunmaktadır. Bu nedenle, 2010
yılından 2013 yılına kadar, açılan davalarda hangi yargı kolunun görevli olduğuna,
yüksek yargı tarafından karar verilememiştir. Görevli yargı yoluna bile üç senede karar
verildiği düşünüldüğünde, bu işte yanlış atılan bir kaç adımın olduğu sonucuna varmak
kaçınılmazdır. Bu yanlış adımlardan en büyüğü de, hukuki el atmayı genel
kamulaştırmasız el atma gibi değerlendirmesi ve sorunun bir içtihatla çözümlenebileceği
yanılgısı olmuştur. Bu sorunun ilgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılmadan net
biçimde çözülebilecek nitelikte olmadığı açıkça ifade edilmelidir.

3.3 Mevzuata İlişkin Süreç

Kamulaştırmasız el atma hususu, 2942 Sayılı Kanunda açıkça tanımlanmamış olan, Yargı
İçtihatları ve özellikle son üç yılda gerçekleştirilen torba yasa düzenlemeleri ile
şekillendirilmeye çalışılan bir yapıdır. Bu sürece kısaca değinilmesi, sonraki aşamada ele
alınacak hukuki el atma müessesesinin yorumlanmasına faydalı olacaktır.

3.3.1 16.05.1956 gün ve 1/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı

Kamulaştırmasız el atma hususunun gündeme gelmesi 16.05.1956 tarih ve 1/6 Sayılı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ile olmuştur16. Yargıtay bu kararında özetle, kamu
tüzel kişiliği tarafından taşınmazına el konulan kişinin, el atmanın önlenmesi davası
açabileceği gibi, taşınmazına el konulmasına razı göstererek, dilerse kamulaştırmasız el
atılan taşınmazının bedelini talep için de dava açabileceği belirtilmiştir.

Karar; “Usulü dairesinde istimlak muamelesine tevessül edilmeksizin gayrimenkulü yola kalbedilen
şahsın, esas itibariyle, gayrimenkulünü yola kalbeden amme hükmi şahsiyeti aleyhine men-i müdahale
davası açma hakkı olduğuna, ancak dilerse bu fiili duruma razı olarak, mülkiyet hakkının devrine razı
olduğu tarih olan dava tarihindeki bedel olduğuna 16.05.1956 tarihinde ilk toplantıda ittifakla karar
verilmiştir.” şeklindedir.
16
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3.3.2 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme
Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun

Kamulaştırmasız el atma, 6830 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 09.10.1956 tarihinden
sonraki eylemler için söz konusudur. Bu tarihten önceki el koymalar ise, 12.01.1961 gün
ve 221 Sayılı Kanun ile kamulaştırılmış sayılmıştır.

221 Sayılı Kanun ile 6830 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 09.10.1956 gününden
önce, idarelerin kamulaştırma yapmaksızın el koyduğu taşınmazların kamulaştırılmış
sayılacağı kabul edilmiş ve taşınmazına 09.10.1956 tarihinden önce kamulaştırmasız el
konulan kişilere yasanın yürürlük tarihi olan 13.01.1961 tarihinden itibaren iki yıllık hak
düşürücü süre içerisinde dava açma hakkı tanınmıştır (Anonim 2013b).

3.3.3 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Anayasa Mahkemesince iptal edilmeden önce, 2942 Sayılı Kanunun 38. maddesinde 20
yıllık zamanaşımı süresi düzenlenmişti. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 04.11.2003 tarih
ve 25279 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E:2002/112, K:2003/33 sayılı Kararında;
“Hukukun genel ilkelerinden birisi de mülkiyet hakkının zaman ötesi niteliği, başka bir
anlatımla mülkiyet hakkının zamanaşımına uğramamasıdır” gerekçesiyle, Anayasaya ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğundan bu maddenin iptaline karar
vermiştir. Ancak Anayasa Mahkemesinin kararlarının geriye yürümemesi sebebiyle,
kararın gerekçesinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 04.11.2003᾽ten 20 yıl
önceki tarih olan 04.11.1983 tarihi mülkiyet hakkı konusunda adeta bir milat olmuştur.
Mülkiyet hakkının zaman öteliliğinin bu şekli ile de engellenmesi üzerine, yasama organı
30.06.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5999 Sayılı Kanunun, 2942 Sayılı Kanuna eklediği
geçici 6. maddesiyle, 4.11.1983 tarihinden 09.10.1956 tarihine kadar olan süre içindeki
mülkiyet hakkına müdahale niteliğindeki el atmalara yönelik devletin sorumluluğunu
getiren düzenlemeyi kabul etmiştir.
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5999 Sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

 Kamulaştırmasız el atma davasında zamanaşımı 1956 yılına kadar çekilmiştir.
 Taşınmaz malikine tazminat talebinden önce “uzlaşma” şartı getirilmiştir. Madde
metninden bunun bir dava şartı olarak algılanması gerekiyor ise de Y5HD’nin,
E:2011/17065, K:2012/4278 sayılı Kararında; “... 5999 Sayılı Kanun uyarınca uzlaşma
esas ise de; taraflar arasında uzlaşma olamayacağı anlaşıldığından, dava konusu taşınmaz
imar planı içine alınıp, kanal üzerinden de yol geçirilmek suretiyle el atıldığı
anlaşıldığından, mahkemece sorumlu idare belirlendikten ve davaya dâhil edildikten
sonra işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekir...” şeklinde hüküm tesis ederek,
uzlaşmanın bir dava şartı olarak yorumlanamayacağını ifade etmiştir. Yargıtay᾽ın bu
tespiti yerinde ve eşitliğe uygun bir tespittir. Zira, uzlaşma zorunluluğunun sadece 5999
Sayılı Kanun ile 1956-1983 tarihli kamulaştırmasız el atma davalarına getirilip, diğer
kamulaştırmasız el atma davalarına getirilmemesi, bu kanunun, mülkiyet hakkına
müdahalenin zaman ötesi niteliği ile bağdaşmamaktadır.
 Uzlaşma; nakdi ödeme, idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde
sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı
kullandırılması suretiyle yapılabileceği belirtilmiş, uzlaşma olması halinde belirlenen
bedel bütçe imkânları dâhilinde, sonraki yıllara sâri olacak şekilde taksitli olarak da
ödenebilecektir. Bu düzenleme de temel hukuk, mülkiyet hakkı ve kamulaştırma ilkeleri
ile bağdaşmamaktadır. Zira, uzlaşma sürecinde idare tarafından, taşınmaz malikine
yapılacak teklif sıralaması tümüyle değiştirilmiş, idareye tanınan yetki bağlı yetki haline
getirilmiştir. Daha önce uzlaşma aşamasında nakdi ödeme, trampa, idareye ait sınırlı ayni
hak tanınması veya imar hakkı tanınması şeklinde tanımlanan takdir yetkisi kaldırılmış,
öncelik sonralık ilişkisi kurulmuştur. Nakdi ödeme, diğer tüm olasılıkların mümkün
olmaması durumunda önerilebilecektir.
 Kamulaştırmanın düzenlendiği Anayasanın 46. maddesinde dahi, taksitle ödenebilecek
kamulaştırma bedelleri tahdidi olarak belirlenmiş ve taksit sayıları bile düzenlenmişken
(tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin
gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla
kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilecek, kanunun
taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamayacak ve
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taksitler eşit olarak ödenecek); bir yasa değişikliği ile Anayasaya aykırı olarak üstelik
mülkiyet hakkına tecavüzün söz konusu olduğu durumlarda, idarelere taksitlendirme
serbestisi getirmenin hukuka uygun olmadığı değerlendirilmektedir. Bu hali ile istisna,
kural haline getirilmiş olmaktadır.
 Uzlaşma sağlanamaması halinde malik tarafından 3 ay içinde “sadece” tazminat davası
açılabileceği hükmü getirilmiştir. Oysa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil
yargılanmayı düzenleyen 6. maddesinin birinci fıkrasında; “Herkes, gerek medeni hak ve
yükümlülükleriyle ilgili nizalar gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar
konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme
tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini
istemek hakkına sahiptir” ifadesiyle, makul sürede adalete erişimin sağlanması ilkesi,
madde metninde yer alan 3᾽er ve 6᾽şar aylık süreler de dikkate alındığında, göz ardı
edilmektedir (Anonim 2014c). Kaldı ki bu kelime, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilmiştir.
 “Kesinleşen mahkeme kararı” denilmek suretiyle, idarelerin mahkeme kararı ile
belirlenen tazminatları ödemesi, mahkeme kararının kesinleşmesine, yani tüm yargı
yollarının tüketilmesine bağlanmıştır. Ayrıca, ihtiyaç olması halinde, idarelerin
bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılacağı,
kesinleşen alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması halinde,
ödemelerin,

sonraki

yıllara

sâri

olacak

şekilde,

garameten

ve

taksitlerle

gerçekleştirileceği düzenlenmiştir.
 Kanun hükümleri, devam eden kamulaştırmasız el atma davalarında da uygulanacaktır.
 Ödenecek olan tazminat sebebiyle, idarelerin mal ve haklarına haciz konulamayacaktır.
Bu düzenleme, idarelerin işlerliği ve devamlılığı ile sağlıklı bir şekilde hizmet vermeleri
bakımından yerindedir. Zira gerek açılan davalarda hükmedilen tutalar bakımından
gerekse idarelerin mevcut mal ve haklarının çeşitliliği bakımından, konulabilecek
hacizlerin alanı çok geniştir. Örneğin, 250.000,00 TL bedelli bir tazminatın tahsili için,
bir idarenin tüm hesaplarına, tüm gayrimenkullerine ve hatta üçüncü kişilerde olan tüm
hak ve alacaklarına haciz konulması halinde, idareler işleyemez hale gelecektir.
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3.3.4 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6111 Sayılı Kanun17 aslında tamamen kamulaştırmasız el atmayı değil, bu nedenden
dolayı ortaya çıkan alacakların nasıl ödeneceğine ilişkin hükümleri ihtiva etmesi
bakımından önem taşımaktadır. 6111 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde yer alan
düzenlemede, 5999 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kanuna eklenen geçici 6. maddenin;
2942 Sayılı Kanunun kabul tarihi olan 04.11.1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el
atma davalarına da uygulanacağı belirtilmiştir. Yani, 5999 Sayılı Kanun ile ortaya
çıkarılan zamansal eksiklik bir başka torba yasa ile giderilmeye çalışılmıştır. 6111 Sayılı
Kanunun geçici 2. maddesinin, kamulaştırmasız el atma davalarında 2942 Sayılı Kanunun
geçici 6. maddesinin uygulanacağına dair hükmü, temel hak ve hürriyetler açısından bir
o kadar geriye gidişi ifade etmektedir.

3.3.5 Anayasa Mahkemesinin 01.11.2012 tarih ve E:2010/83 sayılı Kararı

5999 ve 6111 Sayılı Kanunlara getirilen eleştiriler, Anayasa Mahkemesine de taşınmış ve
5999 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kanuna eklenen geçici 6 maddenin; ikinci fıkrasının
birinci cümlesinde yer alan ”…taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak
…” ibaresinin, altıncı fıkrasının, yedinci fıkrasının, sekizinci fıkrasının son cümlesinin,
onuncu fıkrasının, 6111 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin; Anayasanın 2., 5., 10., 11.,
12., 13., 35., 36., 90., 125. ve 138. maddelerine aykırılıkları ileri sürülerek iptalleri talep
edilmiştir. Talepleri değerlendiren Anayasa Mahkemesince verilen kararın içeriği aşağıda
özetlenmiştir;

 Geçici 6. maddenin 2. fıkrasının 1 cümlesinde yer alan “…taşınmazın el koyma
tarihindeki nitelikleri esas alınmak ...” ibaresi hakkında, kuralın, geçici bir nitelik taşıdığı
ve geçmişte meydana gelen kamulaştırmasız el atmalardan kaynaklanan hukuksal
sorunların tasfiyesini amaçladığı, kamulaştırma olmaksızın el konulan taşınmazların
17

6111 Sayılı Kanun, 25.02.2011 gün ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
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niteliğinde meydana gelen değişiklikler kamunun işlemleri sonucunda gerçekleşmiş olup,
bu işlemler dolayısıyla taşınmazın değerinde meydana gelen artış ya da azalmaların
malike ödenecek tazminatın hesaplanmasında dikkate alınması gerektiği, maliklerin
haksız kazanç elde etmesine ya da haksız bir şekilde zarara uğramasına sebep olabileceği
gerekçeleri ile iptal talebinin reddine,
 Geçici maddenin 6. fıkrasının 1. cümlesinde geçen “sadece” sözcüğü hakkında, maddi
hukukta herhangi bir değişiklik yapmaksızın maddi hukukun ihlalinden kaynaklanan
uyuşmazlıkların dava konusu yapılmasını yasaklayan kuralın hak arama özgürlüğünü
ortadan kaldırıcı nitelikte olduğu, taşınmazına kamulaştırmasız el atılan malikin sadece
tazminat davası açabileceğini düzenleyen kuralın, malikin el atmanın önlenmesi ve
ecrimisil davası gibi mülkiyet hakkından kaynaklanan davaları açmasını yasaklamakta,
böylece hak arama özgürlüğünü bu davalar yönünden ortadan kaldırmakta olduğu
gerekçeleri ile iptaline,
 Geçici

maddenin

6.

fıkrasının

birinci

cümlesinde

yer

alan “…üç

ay

içerisinde…” ibaresi hakkında, dava konusu kuralla getirilen süre sınırlamasının
amacının geçmişte meydana gelen hukuka aykırılıklarla ilgili uyuşmazlıkların tasfiye
edilmesi olduğu, bu yönüyle kuralın geçici bir nitelik taşıdığı, getirilen süre
sınırlamasının amacının kamulaştırmasız el atma yoluyla kamu hizmetine tahsis edilmiş
olan taşınmazlara ilişkin ihtilafların belli bir süre içinde çözümlenerek mülkiyet
durumunun açıklığa kavuşturulmasını sağlamak olduğu, kamu hizmetine tahsis edilen
taşınmazların her an dava tehdidi altında bulunmasının kamu hizmetlerinin aksamasına
neden olacağından, açılacak davalar için bir süre sınırı getirilmesinde kamu yararı
bulunduğu, öngörülen hak düşürücü süre malikin başvurusu üzerine başlayan uzlaşma
sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine işlemeye başladığı, üç aylık hak düşürücü
sürenin bireyler açısından dava açmak için yeterli düşünme ve hazırlanma imkânını
tanıdığını, bu nedenle, dava konusu kuralla getirilen sürenin hak arama hürriyetine
ölçüsüz bir müdahale olduğundan bahsedilemeyeceği, ayrıca bu sürenin hak aramayı aşırı
derecede zorlaştıran ya da ortadan kaldıran, dolayısıyla hakkın özüne dokunan bir
sınırlama olmadığının da açık olduğu gerekçeleri ile iptal talebinin reddine,
 Geçici 6. maddenin 7. fıkrası hakkında, hükmün gerekçesinde kamulaştırmasız el atılan
bütün taşınmazlarla ilgili tazminat talebinde bulunulması halinde idarelerin bütçe
kaynaklarıyla bu taleplerin karşılanmasının imkânsız olduğu gibi, kamu hizmetlerinin
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yürütülmesinde de büyük zorluklarla karşılaşılacağının belirtildiği, geçmişe yönelik
mağduriyetleri gidermek üzere, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde bütçeden belli
bir pay ayrılarak ödemelerin bu pay üzerinden yapılmasını ve ayrılan payın talepleri
karşılamaması halinde ödemelerin gelecek yıllara aktarılarak taksitle ve garameten
yapılmasını öngören kuralın kamu yararı ile kişi hakları arasında makul bir denge
kurmayı amaçladığı gerekçeleri ile iptal talebinin reddine,
 Geçici 6. maddenin idarelerin mal ve haklarının haczedilemeyeceği şeklindeki 10.
fıkrası hakkında, Kanunda bu amaçla idarelerin bütçelerinden belli bir pay ayrılması ve
ödemelerin bu paylar üzerinden yapılması, ayrılan payın hükmedilen tazminat miktarını
karşılamaması halinde ödemelerin gelecek yıllara aktarılarak taksitle ve garameten
yapılmasının öngörüldüğünü, taksitlendirme halinde kanuni faiz ödenmesinin de kurala
bağlandığını, geçmişe yönelik mağduriyetleri gidermek amacıyla getirilen istisnai
nitelikteki bu düzenlemenin amacının, idarelerin yerine getirmekle görevli oldukları
kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan kaynaklarının korunması olduğu,
toplumsal yaşamın sürekli, düzenli ve sistemli bir şekilde sürdürülebilmesi için zorunlu
olan kamu hizmetlerinin kesintisiz bir biçimde yürütülmesinin, idarelerin belli ayni ve
nakdi varlıklara sahip olmalarına bağlı olduğu, idarelerin kamu hizmetlerini yerine
getirmek için ihtiyaç duyduğu malların haczedilmesi halinde bu hizmetlerin
aksayacağının ya da hiç yerine getirilemeyeceğinin açık olduğu, her ne kadar itiraz
konusu kural nedeniyle bazı bireyler tazminat alacaklarını daha geç tahsil edebileceklerse
de Kanun bu gecikme için kanuni faiz ödenmesini kurala bağlayarak kamu yararı ile birey
hakları arasında makul bir denge kurmaya çalıştığını, bu nedenle kamu hizmetlerinin
aksatılmadan yerine getirilmesini güvence altına almak amacıyla birey haklarına getirilen
sınırlamanın ölçüsüz olduğunun söylenemeyeceği gerekçeleri ile iptal talebinin reddine,
 6111 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesi18 hakkında ise, geçmişe yönelik bazı
mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla çıkarılan ve istisnai nitelik taşıyan geçici 6.
maddedeki malik aleyhine hükümlerin geleceğe yönelik olarak uygulanması halinde
kamulaştırma için Anayasa ve Kanunda öngörülen bütün güvencelerin etkisiz
kalabileceği, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 yıl boyunca 2026 yılına kadar

6111 Sayılı Kanunun geçici 2. md: “….Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süreyle geçerli
olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 Sayılı Kanunun geçici 6. maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki
kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır….”.
18
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idarelerin özel mülkiyete kamulaştırmasız el atma yoluyla müdahalesine yol açıldığı,
böylece idarelerin kamulaştırma yapmak yerine, hukuka aykırı olarak el atmak suretiyle
taşınmazları elde edebilecekleri, böyle bir durumda devletin hukuka bağlılığı ilkesi
zedeleneceği gibi bireyler açısından hukuki güvenlik ve öngörülebilirliğin de ortadan
kalkacağı, bir hukuk devletinde kanunların hukuka aykırı uygulamaları teşvik etmesinin
kabul edilemeyeceği gerekçeleri ile iptaline karar verilmiştir (Anonim 2014d).
5999 ve 6111 Sayılı Kanunlara yukarıda yapılan eleştiriler ile Anayasa Mahkemesi kararı
birebir örtüşmese de, esas olanın kişilerin mülkiyet hakkının korumak iken, asıl görevi
kamu hizmetini ifa etmek olan idarelerin büyük bir kamulaştırma yükü altında
ezilmesinin de hukuka aykırı olduğunu vurgulaması bakımından yerinde bir karar
olduğunu düşünülmektedir.

3.3.6 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

11.06.2013 gün ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6487
Sayılı Kanunun 21. ve 22. maddeleri düzenleme sahası itibariyle bu çalışmayı
ilgilendirmektedir. 5999 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kanuna eklenen geçici 6. madde
başlığıyla beraber değiştirilmiş ve 6487 Sayılı Kanunun 22. maddesi ile 2942 Sayılı
Kanuna geçici 7. madde eklenmiştir. Hukuk dünyasında büyük eleştirilere ve tepkilere
yol açan bu düzenlemeye kısaca göz atmak gerekirse yapılan değişiklikler şöyle
sıralanabilir:

 Geçici 6. maddenin başlığı “Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazmin” iken,
“Kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti” olarak
değiştirilmiştir.
 Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına
rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan
taşınmazların kamulaştırmasız el atma davalarında, uzlaşmanın bir “dava şartı” olduğu
açıkça ifade bulmuştur.
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 5999 Sayılı Kanunda geçen, “malik tarafından tazminat davası açılabilir” şeklindeki
düzenleme, “malik veya idare tarafından bedel tespit davası açılabilir” şeklinde
değiştirilmiştir.
 Bu madde kapsamında açılan davalarda, mahkeme ve icra harçları ile vekâlet
ücretlerinin maktu olarak hesaplanacağı belirtilmiştir.
 Kesinleşen mahkeme kararlarına göre ödemelerde kullanılmak üzere merkezi yönetim
bütçesine dâhil idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen
ödeneklerinden yüzde iki pay alınacağına ilişkin düzenlemeye, idareler ve bütçelerinden
alınacak pay oranı eklenmiştir. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin güvenlik ve savunmaya yönelik
mal ve hizmet alımları ile yapım giderleri için ayrılan ödeneklerin yüzde ikisi, belediye
ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının,
diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde ikisi oranında
yılı bütçelerinde pay ayrılması kararlaştırılmıştır.
 6487 Sayılı Kanun ile getirilen en önemli değişikliklerden biri, ilk defa hukuki el atma
müessesesine ilişkin hükümler ihtiva etmesidir. Ancak hukuki el atma davalarında
uzlaşmaya ilişkin hükümlerin ne şekilde işletileceği net bir şekilde ortaya
konulmadığından, bugün itibariyle dava açacak olanlar yahut asliye mahkemelerinde
açtıkları davalarda görevsizlik kararı verilmiş olanlar, nasıl hareket edeceklerinden emin
olamamaktadırlar. Bu konuya ilişkin ayrıntı bilgiye ilgili bölümde yer verilecektir.
 6487 Sayılı Kanunun 22. maddesi ile gündeme gelen 2942 Sayılı Kanunun geçici 7.
maddesi ile “Mülga 31/8/1956 tarihli ve 6830 Sayılı Kanunun 16. ve 17. maddeleri ile
2942 Sayılı Kanunun mülga 16 ve 17. maddeleri uyarınca mahkemelerce idare adına
tescil kararı verilen kamulaştırmalarda tebligatlar ve diğer kamulaştırma işlemleri
tamamlanmış sayılır. Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde
bulunulamaz; kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz; açılmış ve
devam eden davalar bu madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır.” hükmü getirilmiş ve
vatandaşın kamulaştırmasız el atma davası ile hakkını aramasının önü kesilmiştir. Usule
uygun olmayan işlemlerle şeklen mülkiyet hakkı elinden alınan bireylerin bu işlemlere
karşı yargı yoluna başvurmalarının engellenmesi ve bu engellemenin mülga kanun
maddelerine dayanılarak yapılmak istenmesi hukukun temel ilkelerine, anayasaya ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine açıkça aykırıdır (Anonim 2014e).
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Yukarıda açıklandığı üzere hukuki el atma müessesesi YHGK’nın 15.12.2010 tarih ve
E:2010/5-662, K:2010/651 sayılı Kararı ile gündeme gelmiş ve bu kararda yer aldığı
şekliyle, mağdur olduğunu ileri süren vatandaşlarca ilgili idarelere (ki açılan 100 davanın
95’i belediyelere açılmıştır) dava açmaya başlamıştır. Davaların çoğunun belediyelere
açılmasının nedeni, davacıların ekseriyetle YHGK’nın kararını değil, Y5HD’nin
10.03.2011 gün ve E:2010/21713, K:2011/4198 sayılı Kararını esas almalarıdır.19 Öyle
ki, YHGK kararında davalının İl Özel İdaresi olduğuna, dava açan kişilerce dikkat
edilmediği tespit edilmiştir.

Açılan davaların sonucunda ortaya çıkan rakamların büyüklüğü ve idarelerin ödeme
güçlüğü içine düşmeleri sebebiyle, 2942 Sayılı Kanunda, iki yıl içinde üç değişiklik
birden yapılmıştır. Ayrıca, aşağıda Ankara Büyükşehir Belediyesi örneğinde de
görüleceği üzere, açılan kamulaştırmasız el atma dava sayısı hukuki el atma
müessesesinin yürürlüğe girmesinden sonra neredeyse iki kat artış göstermiştir. Ancak,
en son yapılan 6487 Sayılı Kanun ile getirilen değişikliklerin bir kısmı sadece hukuki el
atma müessesesini ilgilendirilmektedir. Hukuki el atma müessesesinin kanun metninde
ilk defa zikredildiği yasal düzenleme 6487 Sayılı Kanun olmuştur. 2942 Sayılı Kanunun
geçici ek 6. maddesini değiştiren ve geçici ek 7. maddeyi ekleyen 6487 Sayılı Kanunun
21. maddesinde, “uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara
ayrılmak suretiyle veya ilgili kanunların uygulanmasıyla tasarrufu kısıtlanan taşınmazlar”
ile ilgili açılacak davalarda görevli yargı kolunun idari yargı olduğu hükme bağlanmıştır.

Hukuki el atmanın düzenlendiği bu tek yasa maddesinde, sadece görevli olan yargı
yerinin belirlenmesi, diğer esaslara girilmemesi (hangi durumlarda hangi idarenin el
atmış sayılacağı, sürelere ilişkin esaslar gibi) idari yargıda açılacak olan davalarda yeni
tartışmalara sebep olacaktır.

Y5HD’nin E:2010/21713, K:2011/4198 sayılı Kararı: “... Yapılan incelemede; dava konusu taşınmazın
13.02.1998-15.03.1999 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon uygulama İmar Planı
kapsamında “park ve yol alanında” kaldığı, ancak fiilen el atılmadığı anlaşılmış ise de; YHGK’nın benzer
konudaki 15.12.2010 gün ve 2010/5-662/651 sayılı kararı da gözetilerek, imar planlarında park ve yol
olarak ayrılan taşınmaza fiilen el atılmamış olsa dahi 3194 Sayılı Kanunun 10. maddesinin amir hükmü
uyarınca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kesinleştikten itibaren 5 yıl içerisinde davalı belediyece
ayrılma amacına uygun olarak kamulaştırılma görevinin yerine getirilmemesi ve malikin mülkiyet hakkının
süresi belirsiz şekilde kısıtlanması nedeniyle taşınmaz bedeli ödenmelidir.” şeklindedir.
19
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3.4 Hukuki El Atma Sebebiyle Açılacak Davalar

Hukuki el atma da bir kamulaştırmasız el atma hali sayıldığından, açılabilecek dava türleri
kamulaştırmasız el atma davaları ile aynıdır. Ancak, niteliği itibariyle fiili el atmadan
farklı unsurlar içerdiği için açılan davalarda da farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

İdarelerin yaptığı imar planları sonucu kamuya ayrılan taşınmazların uzun süre uygulama
görmemesi neticesinde doğan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiği düşüncesiyle
kamulaştırmasız el atma davası açılabileceği kararının yayınlanmasından sonra, bu
konuda mağduriyet yaşayan vatandaşlar asliye hukuk mahkemelerinde kamulaştırmasız
el atma davaları açmaya başlamışlardır. Ancak açılan davalarda idareler, davaya konu
olduğu iddia edilen zararların temelinde bir idari işlem olan imar planı olmasından
bahisle, bir idari işlemin söz konusu olduğunu; bu nedenle de bu konuda açılacak olan
davalarda görevli yargı kolunun idari yargı olduğu savunmasını yapmışlardır. Görev
itirazlarının bir kısmı kabul, bir kısmı ise reddedilmiş ve nihayetinde konu Uyuşmazlık
Mahkemesine taşınmıştır.

Uyuşmazlık Mahkemesinin konuyu nasıl değerlendirdiğinden önce, bu konuda Danıştay
ve Yargıtay Başsavcılıklarının görüşlerinin ne yönde olduğunu ifade etmek
gerekmektedir.

Danıştay Başsavcılığı mütalaasında; idarelerin 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca
tek yanlı irade açıklamaları ile tesis ettikleri genel ve düzenleyici imar planları ile bu
planlara dayanılarak tesis edilen parselasyon, kamulaştırma, ruhsat gibi bireysel
işlemlerin, “idari işlem”; bu imar planı uyarınca yapmak zorunda oldukları program ve
uygulamaları, bunun için gerekli zamanda gerçekleştirmemeleri, yani bu konudaki
hareketsizliklerinin de, idari eylem niteliği taşıdığını, mülkiyet hakkına getirilen
kısıtlamanın, yukarıda açıklandığı üzere, genel ve düzenleyici işlem olan imar planlarında
sosyal donatı alanı olarak gösterilmesinden, bu planlarda öngörülen kamulaştırma
programlarının

zamanında

yapılmamasından

ve

imar

uygulaması

işleminden

kaynaklandığından bu kısıtlama ve hareketsizlikten doğan zararın da idari işlem ve
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eylemden kaynaklandığının kabulünün gerektiğini; bu bakımdan hukuki el atma iddiası
ile açılan davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinin 1.
fıkrasının (b) bendinde yer alan yer alan “İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları
doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları” hükmü gereğince idari
yargı yerinde görülmesinin gerektiği şeklinde görüş bildirmiştir (Pehlivan 2013).

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da göreve ilişkin görüşünde; davacıların taşınmazlarının
1/1000 ölçekli uygulama imar planında sosyal donatı alanı olarak ayrılması sonucu
mülkiyet hakkını kullanamadığını; kamulaştırma yapılmadan beklenmesine rağmen imar
plan değişikliği sonucu mülkiyet hakkı kullanımının engellenmesi sonucu hukuken
kamulaştırmasız el atma koşullarının gerçekleşmesi nedeniyle tazminat talep edildiğini;
1982 Anayasasının 125/son madde ve fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden
doğan zararı ödemekle yükümlü bulunduğunun kurala bağlandığını, 2577 Sayılı Kanunun
2/1-b maddesi gereğince idari eylem ve işlemlerden dolayı zarara uğrayanlar tarafından
açılan tam yargı davalarının idari dava türleri arasında sayıldığını, dava konusu
uyuşmazlıkta, idarenin 2942 Sayılı Kanun kapsamında bir işleminin bulunmaması
karşısında, davanın Kanunun 14. maddesinde işaret edilen bedel artırma davası
niteliğinde olduğunun kabulüne olanak bulunmadığını, uyuşmazlık konusu işlemin,
1/1000 ölçekli imar planında sosyal donatı alanı olarak bırakıldığını, dava tarihine kadar
herhangi bir kamulaştırma işlemi ya da fiilen el atmanın bulunmadığını, davaya konu
idari eylemin, 3194 Sayılı Kanunun arazi ve arsa düzenlenmesine ilişkin 18. maddesinin
uygulamasından kaynaklanmakta olduğunu, imar planı ve buna dayalı imar uygulaması
sonucunda uğranılan zararın tazminine yönelik bulunan davanın, 2577 Sayılı Kanunun
2/1-b maddesinde yer alan idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan
zarar görenler tarafından açılan tam yargı davaları kapsamında idari yargı yerinde
çözümlenmesinin gerektiğini, bu nedenle, Danıştay Başsavcılığı’nın 2247 sayılı
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 10. maddesi
gereğince yapmış olduğu başvurunun kabulüne karar verilmesi yolunda görüş
bildirilmiştir (Pehlivan 2013).

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü; 14.01.2013 tarih ve E:2012/317, K:2013/30 ile
04.06.2013 tarih ve E:2013/929, K:2013/1055 sayılı Kararlarında ve imar planlarında
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okul, ibadethane, yol, yeşil alan, park, dere mutlak koruma alanı gibi ayrılmış olması
nedeniyle benzer diğer kararlarında da görevle ilgili olarak gerekçelerini sıralamış; 3194
Sayılı Kanunun “Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması” başlıklı 8. maddesinden
söz ederek, imar planında sosyal donatı alanı olarak ayrılan ve bu nedenle de hukuken el
atılmış sayılan yerlerde plana uygun olarak düzenleme yapılmadığını, kamulaştırma
yapılmadığını, taşınmazda inşaat yapma olanağı bulunmadığını, kamulaştırmasız el atma
nedeniyle taşınmazın bedelinin ödenmesi gerektiğinin iddia edildiğini, davanın
konusunun davalı idarece 3194 Sayılı Kanun uyarınca kamu gücü kullanılarak tek yanlı
irade ile yapılan imar planlarında yeşil alan olarak yer alan davacılara ait taşınmazın
bedelinin tazminine ilişkin bulunduğunu, belirtilen duruma göre, imar planı ve buna
dayalı imar uygulaması sonucunda uğranılan zararın tazminine yönelik bulunan davanın,
2577 Sayılı Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan “İdari eylem ve
işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı
davaları” kapsamında idari yargı yerince çözümlenmesi gerektiğini belirtmiş ve imar
planında kamunun kullanım alanı olarak ayrılmak suretiyle hukuki el atma iddiası ile
açılacak davalarda görevli mahkemelerin idari yargı mahkemeleri olduğuna hükmetmiştir
(Pehlivan 2013).

Böylelikle 2010 yılı sonunda verilen YHGK’dan sonra, açılan davalarla ilgili olarak hangi
yargı yerinin görevli olduğuna, üç yıl sonra yüksek yargı içtihatları ile karar verilmiştir.
Sonuç olarak, 6487 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle hukuki el atmadan kaynaklı
davaların idari yargıda görüleceği hükme bağlanmış ve böylelikle konu ile ilgili
tartışmalara son nokta konulmuştur.

Konuya ilişkin cevap aranması gereken bir diğer soru ise, idari yargıda görülecek olan
davanın bir tam yargı davası mı, yoksa iptal davası olarak mı niteleneceğidir. Zira 2577
Sayılı Kanuna göre idari yargıda iki tür dava açılabilecektir. Bunlardan biri idari işlemlere
karşı başvurulan “iptal davası”; bir diğeri ise, idari eylemlerden kaynaklanan zararların
tazmini için açılan “tam yargı davası”dır. Hukuki el atma, kamulaştırmasız el atma
kavramı içinde değerlendirilirse, bu noktada hukuki bir tıkanma yaşanması kaçınılmazdır.
Zira kamulaştırmasız el atma davası, gayrimenkulün aynından kaynaklanan bir eda
davasıdır ve bu niteliği yüzünden asliye hukuk mahkemeleri davaya bakmakla görevlidir.
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Eda davalarında, tespit ve zararın varlığı halinde tazmin bir arada görülebilmektedir.
Oysa idari yargılama usulüne göre görülecek olan hukuki el atmadan kaynaklı tazmin
davaları ne tam anlamıyla iptal ne de tam anlamıyla tam yargı davası değildir. Zira bir
işlemin iptal edilebilmesi için ortada hukuka aykırı bir idari işlemin olması
gerekmekteyken, hukuki el atmaya mesnet imar planlarının hukuka aykırı olduğundan
bahsetmemiz mümkün değildir. Ancak Uyuşmazlık Mahkemesi kararında da belirtildiği
üzere, idarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararların tazmini için tam yargı davası
açılabildiğinden, bazı durumlarda da idarenin eylemsizliğinin zarara sebebiyet verdiği
kabul

edilebildiğinden,

davaların

tam

yargı

davası

olarak

görülebileceği

değerlendirilebilir.

Ancak bu noktadan sonra da, 2577 Sayılı Kanunun 13. maddesi ile tam yargı davaları için
getirilen özel dava şartının mı, yoksa 6487 Sayılı Kanunda öngörülen 3194 Sayılı Kanuna
göre idareye başvuru sürecinin mi öncelikle yerine getirileceği sorusu ortaya çıkmaktadır.
2577 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre, idari eylemlerden hakları ihlal edilmiş
olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle
öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde
ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu
isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen
günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu
sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir. Bu hükme göre hareket
edilecekse; mülkiyet hakkının, hukuki el atma yoluyla ihlal edildiğini düşünen kişiler
önce idareye başvurarak zararlarının tazminini talep edecekler; menfi bir cevap alırlarsa
cevabın kendilerine bildirildiği günden sonraki altmış gün içinde; idarece bir cevap
verilmez ise bu sürenin bittiği tarihten itibaren yine altmış gün içinde tam yargı davasını
açabileceklerdir. Bu noktada ikinci sorun ortaya çıkmaktadır. 6487 Sayılı Kanun ile
getirilen 3194 Sayılı Kanundaki idari başvuru ve işlemlerin tamamlanmasından sonra
idari yargıya başvurulabileceği şartının nasıl uygulama bulacağıdır. Şahısların 2577
Sayılı Kanuna göre yaptıkları başvurunun, uzlaşma başvurusu sayılıp sayılmayacağı
belirsizdir. Yahut bir başka açıdan bakılacak olunursa, 3194 Sayılı Kanundaki idari
başvuru süreci yerine getirildiğinde, tam yargı davasının başvuru şartı yerine getirilmiş
sayılıp sayılmayacağı belli değildir. Çelişkinin doğduğu en büyük durum ise, hukuki el
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atmanın fiili el atmadan farkı olmadığı kabul ediliyorsa; 6487 Sayılı Kanunda fiili el
atmalara getirilen uzlaşma şartının neden hukuki el atmalarda aranmadığıdır. Zira 6487
Sayılı Kanunun 21. maddesine göre, idarenin daveti veya şahısların başvurusu üzerine
başlayan uzlaşma süreci 6 ay içinde neticelenmez veya olumsuz neticelenir ise, malik
veya idare tarafından bedel tespiti davası açılabilecektir. Bu hususların hiçbiri açık bir
biçimde çözümlenmemiş, genel hukuk kaideleri ve yargısal yorumlar ile bir üç yılın daha
geçmesinin önü açılmıştır.

Belirtilen soruların yanında daha teknik sorulara cevap bulunması gerekmektedir.
Örneğin, kişilerin hangi tarihten itibaren idarelere başvurarak zararlarının tazminini talep
edebilecekleri belirsizdir. Normal şartlarda, idareler hangi tarihten itibaren hukuki el
atmayı

gerçekleştirmiş

sayılıyorlar

ise

o

tarihten

itibaren

kişilerin

idareye

başvurabileceklerinin kabulü gerekir. Buna göre, YHGK Kararına göre, uygulama imar
planlarının kesinleşmesinden sonraki beş yıl işinde idarelerce herhangi bir şekilde
uygulamaya geçilmemişse, bu sürenin dolmasından itibaren bir yıl ve her halde beş yıl
içinde idareye başvurulması gerekmektedir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı ve 6487 Sayılı Kanundan önce asliye hukuk
mahkemelerinde açılan davalardaki en büyük sorun, asliye hukuk mahkemesi
hâkimlerinin imar planları ile ilgili teknik ve hukuki bilgi eksikliğiydi. İmar planlaması
sürecinin nasıl işlediği, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında imar
planlaması konusunda nasıl bir işbölümünü bulunduğu yahut imar planlarını yapan
belediyelerin kamulaştırmaya da yükümlü olup olmadığı gibi konunun özünü ilgilendiren
hususlarda yeterince teknik bilgi sahibi olmayan adli yargı hâkimlerinin, haliyle
YHGK’nın Kararını doğru yorumlayamadığı kanaati ortaya çıkmaktadır. Uyuşmazlık
Mahkemesi Kararları ve 6487 Sayılı Kanundan sonra idari yargıda açılacak olan
davalarda ise, idari yargı hâkimlerince kamulaştırma bedelinin nasıl tespit edileceğine
ilişkin esaslarda, taşınmaz değerlemesinde, bilirkişi raporlarının incelenmesinde dikkat
edilmesi gereken hususlarda sorun yaşanması, aynı sebeplerle kuvvetle muhtemeldir.
Bunun için, bu konuda uzmanlık mahkemeleri kurulması ve burada görev yapacak
hâkimlerin eğitilmesi, çözüm için atılması gereken önemli adımlardan biridir.
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Açılan davalarda yapılacak bilirkişi incelemelerinde dikkat edilmesi ve uyulması gereken
hususlar, kamulaştırmasız fiili el atma davaları ile eşdeğer düzeyde olacaktır. Hukuki el
atma müessesesi, fiili el atma müessesesiyle aynı tabanda değerlendirilse bile yapı ve
ortaya çıkış şekli bakımından çok farklıdır. Bu açıdan, bilirkişilerin değer tespiti sırasında
dikkat etmeleri gereken hususlardan biri olan, 2942 Sayılı Kanunun 11. maddesinin 3.
fıkrasına göre, “kamulaştırmayı gerektiren ‘imar’ ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı
değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kar dikkate
alınmaz” kuralı, kamulaştırma davaları ve kamulaştırmasız fiili el atma davaları için
getirilmiş bir kural olmasına rağmen, hukuki et atma davalarında da gündeme gelecektir.
Ancak bu kuralın uygulanması, karşılaştırmalı satış analizi (emsal karşılaştırma) yöntemi
ile değerleme yapıldığında hukuki el atmalarda yanlış sonuçlara götürebilecek bir kural
haline gelebilir. Zira hukuki el atmaya sebep olan maddi olay, o alanın belli bir kamu
kullanımına ayrılmış olmasına rağmen kullanım dışı bırakılmasıdır. Örneğin, spor alanı
kullanımında olan bir taşınmaz ele alınacak olunursa; karşılaştırmalı satış analizi
yöntemine göre, alanın kullanım niteliğine dikkat edilmeyeceğinden, en yakında benzer
zemin özellikleri taşıyan gayrimenkullerin değerine göre bedel tespiti yapılacak; emsal
alınan taşınmazın konut ya da ticaret alanı olmasının bir önemi olmayacaktır. Bunun
doğru bir yaklaşım olmadığı düşünülmektedir. Hatta en doğru sonuca, spor alanı olarak
kullanılmasının önemi olup olmamasının ötesinde, nasıl bir spor alanı olarak ayrıldığı
dahi dikkate alınarak ulaşılacaktır. Aksi halde hukuki el atma ile fiili el atma ayrımının
bir önemi kalmayacaktır.

Taşınmaz bedelinin yanında diğer bir teknik sorunda, kurulacak hükümde faizin hangi
tarihten itibaren işlemeye başlayacağıdır. Kamulaştırmasız fiili el atma davalarında faizin
başlangıç tarihi dava tarihidir. Bu durumda, hukuki el atma davalarında durumun ne
olacağı belirsizdir. Zira taşınmaza hangi tarihte el atılmış sayılacağı belli değildir. El
atmanın gerçekleştiği gün olarak; uygulama imar planının kesinleştiği tarihin mi,
uygulama imar planının kesinleştiği tarihten sonraki 5 yılın son gününün mü ya da
kişilerin idareye başvurdukları günün mü alınacağı belirsizdir. Bu konuda henüz verilmiş
bir karar olmamakla birlikte, şimdiye kadar davaları gören Asliye Hukuk
Mahkemelerinde, faizin başlangıç tarihi dava tarihi olarak ele alınmıştır.
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3.5 Hukuki El Atma Davalarının Belediye ve Kentleşmeye Etkileri

YHGK’nın 2010 tarihli Kararı sonrası, imar planları ile getirilen kısıtlamaların
kamulaştırmasız el atma sayılması üzerine, kamu idareleri öngörülmeyen miktarda
tazminat riski ile karşı karşıya kalmıştır. İmar planlarının ağırlıklı olarak belediyelerce
yapılması nedeniyle bu tür davalar da en çok belediyelere karşı açılmıştır. Bilindiği üzere,
idareler gelecek bir yıl için ne kadar harcama yapacaklarını ve ne kadar gelir elde
edeceklerini bütçelerinde öngörürler. Ancak hukuki el atma sebebiyle açılan davalar o
kadar fazla bir sayıya ulaşmıştır ki, özellikle belediyelerin bütçelerine öngörüyü aşan bir
harcamaya neden olmuştur. Bazı görüş sahiplerince, önemli olan hukukun işlemesi olup,
idarelerin mali sıkıntılarının gerekçe gösterilerek önlem almalarının önemli olmadığı
savunulmaktadır. Oysa belediyeler açısından konu değerlendirildiğinde, devam eden
bölümde örnekleri ile birlikte açıklanacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi verilerinde
görüleceği üzere, belediyenin asli görevlerini yerine getirmesini engelleyecek kadar
büyük tazminatlarla karşı karşıya kalması kamunun zararına bir durumdur. 5999 Sayılı
Kanun ile 6111 Sayılı Kanunun bazı maddelerinin iptali talebini inceleyen Anayasa
Mahkemesi, bu kanunlarla, idarelerin kamulaştırmasız el atma davalarında çıkan
bedellerin ödenmesinde bütçe kısıtı getirilmesine ilişkin 01.11.2012 gün, E:2010/83,
K:2012/169 sayılı Kararında; “... Hükmün gerekçesinde kamulaştırmasız el atılan bütün
taşınmazlarla ilgili tazminat talebinde bulunulması halinde idarelerin bütçe kaynaklarıyla
bu taleplerin karşılanması imkânsız olduğu gibi, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde de
büyük zorluklarla karşılaşılacağı belirtilmiştir.

Geçmişe yönelik mağduriyetleri

gidermek üzere, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde bütçeden belli bir pay ayrılarak
ödemelerin bu pay üzerinden yapılmasını ve ayrılan payın talepleri karşılamaması halinde
ödemelerin gelecek yıllara aktarılarak taksitle ve garameten yapılmasını öngören kuralın
kamu yararı ile kişi hakları arasında makul bir denge kurmayı amaçladığı anlaşıldığından
Anayasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır...” diyerek bu konudaki talebin reddine karar
vermiştir. Kısaca talebin reddine ilişkin verdiği kararda, bir taraf onarılmaya çalışılırken,
diğer tarafa zarar vermenin doğru olmadığı ifade edilmiştir.

YHGK kararı ile ulaşılmak istenen amaç ne kadar doğru ve gerekli ise, bu konuda
kamunun işleyişini engelleyecek sonuçların doğmasına sebebiyet vermek de bir o kadar
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hatalı ve zarar verici bir bakış açısıdır. Büyük bütçeli belediyeler bile ödeme güçlüğü
çekerken, küçük bütçeli belediyelerin mevcut durum karşısında işlevsiz hale gelmesi
kaçınılmazdır. Yapılması gereken, öncelikle konunun doğru değerlendirilip gerekli yasal
mevzuatın bir an önce hazırlanmasıdır. Bunun ayrıntılarına çözüm önerileri içinde
değinilmiştir.

Hukuki el atma davalarının incelendiği bölümde de ifade edildiği üzere, 6487 Sayılı
Kanun yürürlüğe girene kadar, bu davaları gören asliye mahkemelerinde, “imar planını
yapan kimse sorumlu odur” algısı uzun süre hâkim olmuş ve bu da imar planlarını
yapmakla yükümlü olan belediyelerin aleyhine haksız sonuçların doğmasına sebep
olmuştur. Belediyeler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye
Kanununa göre imar planı yapmak ve bu planları yaparken de 3194 Sayılı Kanun ve ilgili
yönetmeliklerine uygun hareket etmek zorundadır. 3194 Sayılı Kanun ve ilgili
yönetmeliklerde de özetle, yapılan imar planlarında ayrılması zorunlu olan alanlar ifade
edilmiş olup, bunlar hukuki el atmaya konu edilen, yeşil alan, yol, park, ağaçlandırılacak
alan, okul alanı, sağlık alanı, idari hizmet alanı, kentsel rekreasyon alanı, spor alanı gibi
alanlardır. Belediyelerin görevleri, imar planlarını ve 3194 Sayılı Kanunun 18.
maddesinde belirtilen imar uygulamasını yapmakla bitmektedir. Kamunun kullanımına
ayrılan alanlarla ilgili bu aşamadan sonraki yükümlülük, söz konusu kullanım hangi
idareyi ilgilendiriyor ise ona geçmektedir. Örneğin, sağlık alanı ile ilgili kamulaştırma
yükümlülüğü Sağlık Bakanlığında, okul alanı ile ilgili kamulaştırma yükümlülüğü İl Özel
İdaresinde veya Milli Eğitim Bakanlığı’nda, spor alanı ile ilgili yükümlülük Gençlik ve
Spor Bakanlığı’nda; yol, yeşil alan gibi alanlar ile ilgili yükümlülük ise ilgili
belediyededir. Bunların hepsinin kamulaştırma yükümlülüğü belediyelerdeymiş gibi
düşünüp, kamulaştırmasız el atmanın da belediyelerce yapıldığı kabul edilir ise büyük bir
karmaşa ortaya çıkacaktır. Ancak, ne YHGK kararında, ne de 6487 Sayılı Kanunda buna
ilişkin bir düzenleme yer almamış, böylelikle belediyeler iki yıl içinde kullanmayacağı
binlerce metrekare spor, eğitim veya sağlık alanına sahip olmuşlardır.

Belediyelerin görev alanları dışındaki bu taşınmazlarla ilgili nasıl bir yol izleyeceği de
konusunda da belirsiz söz konusudur. İmar planı değişikliği yapılması gündeme
getirilecek olsa, imar planlarında değişiklik yapmanın şartları belli olduğundan ve her ne
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şekilde bir değişiklik yapılırsa yapılsın o kamusal alan yine ayrılmak zorunda olduğundan
bir fayda sağlamayacaktır. İdarelerin bu alanları devretmesi durumda da, Yargıtay 18.
Hukuk Dairesinin 04.11.2010 tarih ve E:2010/8288., K:2010/1440 sayılı Kararında geçen
durum ortaya çıkmaktadır. Karara konu olayda, idare 1974 yılında bir taşınmazı
kamulaştırmış, daha sonra 2008 yılında da kamulaştırma amacı ortadan kalktığı
gerekçesiyle taşınmazı satmıştır. İdare, eski malike 2942 Sayılı Kanunda gösterilen şekil
ve sürelerde haber vermeden taşınmazı ihale usulüyle satmış ve satış 3. kişi lehine tapuya
tescil edilmiştir. Bunun üzerine eski maliklerce açılan davada Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
, “... taşınmazın idare tarafından kamulaştırılması ve bu kamulaştırma işleminin
kesinleşmesinden sonra ister bir süre amacına uygun kullanılsın, ister hiç kullanımasın,
ihtiyaç kalmadığının anlaşılmasından halinde 2942 Sayılı Kanunun 22. maddesi
gereğince taşınmaz maliki ya da mirasçılarına keyfiyetin bildirilmesi gerekmektedir.”
ifadesine yer verdikten sonra, “kamulaştırma nedeniyle taşınmazın bedeli kendisine
ödendiğine göre aradan geçen zaman içinde bu taşınmazda bir değer artışı meydana gelip
gelmediği incelenmeli, fark varsa bu fark ilgiliye ödenmelidir” diyerek tescil kararını
üçüncü kişi lehine kurmuş olsa da satış bedelinde endeksleme sonrasında eski malik
aleyhine çıkacak farkın giderilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu durumda, idareler
uhdelerine hukuki el atma davası sonucu geçen gayrimenkulleri devretseler bile sorun
tam anlamıyla çözülmüş olmamaktadır. Buna 6427 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kanunun
22. maddesinde yapılan değişiklik de eklenince sorun daha da karmaşık bir hal
almaktadır. 6427 Sayılı Kanunun 33. maddesi ile 2942 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 1.
fıkrasına; “Kamulaştırılan taşınmaz malda, kamulaştırma amacına uygun bir işlem veya
tesisat yapılmasından sonra bu hüküm uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir. Getirilen
düzenlemeyle, kamulaştırma amacına uygun bir biçimde yapılan “yapı, tesisat ve
donatılarla birlikte taşınmazın 5 yıl süreyle idarece kullanılması sonrası” idarenin eski
malike haber verme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Böylelikle, 5 yıl gibi kısa bir
sürede yapılan yapılar fiziki ömürlerini dahi tamamlamadan, taşınmazın tahsis amacı
değiştirilmek suretiyle özel mal statüsünde devire konu olabilecektir.

2942 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 1. Fıkra metninde adı geçen yapı kavramı 3194
Sayılı Kanun çerçevesinde anlaşılmalıdır. Buna göre, karada ve suda, daimi veya
muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve
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tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler, yapı olarak kabul edilecektir. Tesisat ve
donatı

kavramları

ise

yapıların

oluşturduğu

hizmet

tesisleri

olarak

değerlendirilmelidir. Değiştirilen maddede koşulların gerçekleşmesi durumunda, eski
malikin ortaya çıkan zararlarını tazmini için dava açma veyahut talepte bulunma olanağı
kaldırılmıştır. Dolayısıyla yapılan düzenlemenin, Yargıtay içtihatları doğrultusunda
oluşan menfi sonuçların önüne geçme amacını taşıdığı anlaşılmaktadır (Anonim 2014e).

İmar planlarının uygulamaya konulamaması sebebiyle kişilerin mülkiyet haklarını
kullanmalarının engellendiği gerekçesiyle hukuki el atma da bir kamulaştırmasız el atma
olarak kabul edilmiştir. Burada dikkate alınması gereken bir diğer husus, imar planlarına
açılan davalar sebebiyle planların bir türlü kesinleşememesidir.

Zira imar planları

mahkeme kararı ile iptal edildiğinde, alan plansız kaldığından belediyeler yeniden imar
planı yapmak zorunda kalmaktadır. Bu süreç imar uygulamaları aşamasına bir türlü
geçilmemesine neden olmaktadır. Bu durum kişilerin mülkiyet haklarını kullanmalarını
engellemeyi haklı göstermez, ancak sorumluluğun ve yükün büyük bir kısmının
yüklendiği belediyeler açısından önemli bir sorun olduğu da göz önünde
bulundurulmalıdır.

Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve bugünkü
kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütleşme,
işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü
değişikliklere yol açan bir nüfus birikim süreci olarak tanımlanan kentleşmeye hukuki el
atmanın nasıl yansıyacağı da ayrı bir tartışma konusudur. Buradaki etki, belediyelerin
kentleşmedeki hizmet ayağında bazı sorunların ortaya çıkmasından kaynaklanacaktır.
Öyle ki, söz konusu sorunlar büyük ölçekli belediyeler açısından değerlendirilmemeli,
küçük ve orta ölçekli belediyeler açısından ortaya çıkabilecek mali külfetlerin, kentleşme
ihtiyacı giderek büyüyen kentlerdeki olumsuz etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.
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4. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Hukuki el atma davalarından etkilenen belediyelerden biri de, Ankara Büyükşehir
Belediyesi olmuştur. Örneklemde, öncelikle hukuki el atma müessesesinin doğumundan
önceki kamulaştırmasız el atma dava sayıları ile sonraki dönemde açılan dava sayısı
incelenecek, sonrasında sonuçlanmış davalarla ilgili miktar ve alanlara değinilecektir.

4.1 2010-2013 Yılları Arasında Açılan Hukuki ve Fiili El Atma Davalarının Sayısal
İncelemesi

Çalışmada zaman aralığı olarak, hukuki el atma müessesesinin Yargıtay tarafından
gündeme taşındığı 2010 - 2012 yılları alınmıştır. Her ne kadar YHGK karar tarihi
15.12.2010 olsa bile, kamulaştırmasız el atma davalarında hukuki el atma müessesesi
getirildikten sonra meydana gelen artışın gösterilmesi amacıyla, sadece fiili el atma
davalarının bulunduğu 2010 yılı başlangıç alınmıştır. 2013 yılının çalışmaya
alınmamasının nedeni ise, bu yıl açılan davaların bir kısmının henüz sonuçlanmamış
olması, diğer bir kısmının da Uyuşmazlık Mahkemesi kararları gereği, esasa girilmeksizin
görevsizlikle sonuçlanmasıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği arşiv
kayıtlarından ulaşılan bilgiler çerçevesinde; 2010 yılında 312, 2011 yılında 557, 2012
yılında ise 884 olmak üzere toplam 1.753 dava açılmıştır. Bu rakamlar, hukuki el atma
müessesesi gündeme taşındıktan sonra dava sayısı ilk yıl iki kata yakın, ikinci yıl ise üç
kata yakın artış yaşandığını göstermektedir. Bu davaların 809 adedi kaybedilirken, 210
adedi Belediye lehine sonuçlanmıştır (Çizelge 4.1).

Çizelge 4.1 Yıllara göre açılmış kamulaştırmasız el atma davaları
Yıllar

Açılan Dava
Sayısı

Kaybedilen Dava
Sayısı

Kazanılan Dava
Sayısı

2010

312

207

23

2011

557

327

69

2012

884

275

118

TOPLAM

1.753

809

210
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Sonuçlanan davalar bakımından, açılan 1.753 dosyadan, 2010 yılı dosyaların kurum
arşivinde olmasından dolayı sadece 818 adedi incelenebilmiştir. Aleyhe sonuçlanan dava
dosyalarının incelenmesi sonucu; 2010-2012 yıllarında toplam 371 adet fiili el atma; 237
adet hukuki el atma davası açıldığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan 2011 yılında, 2010
yılına göre hukuki el atma davalarında sayısal olarak bir artış göze çarparken, ikinci yıl
buna ek olarak aleyhe sonuçlanan fiili el atma dava sayısındaki düşüşe rağmen kaybedilen
hukuki el atma dava sayısının artış gösterdiği gözlemlenmiştir (Çizelge 4.2).

Çizelge 4.2 Yıllara göre açılmış fiili ve hukuki el atma davaları
Yıllar

Fiili El Atma Davası Sayısı

Hukuki El Atma Davası
Sayısı

2010

136

6

2011

139

107

2012

96

124

TOPLAM

371

237

Belediye aleyhine 2010-2012 döneminde açılan davalar incelendiğinde, yıllara göre
açılan dava sayısının hızla artış gösterdiği ve davaların sonuçlanma hızı ile açılan dava
sayısı arttıkça durağanlaşmanın gözlendiği vurgulanmalıdır (Şekil 4.1)
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Şekil 4.1 2010-2012 döneminde açılan ve sonuçlanan kamulaştırmasız el atma davaları
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2010-2012 yılları arasında aleyhe sonuçlanan hukuki ve fiili el atma davalardan Belediye
aleyhine sonuçlananlar sayısında, 2010 yılı hariç aynı seviyelerde de hareket ettiği
görülmektedir. Fiili el atma dava sayılarında ciddi farklılıklar yaşanmaz iken, hukuki el
atma özellikle 2010 yılından itibaren artış trendine girmiştir (Şekil 4.2).

HUKUKİ EL
ATMA
FİİLİ EL
ATMA

Şekil 4.2 2010-2012 döneminde açılan davalardan Ankara Büyükşehir Belediyesi
aleyhine sonuçlanan hukuki ve fiili el atma dava sayısındaki artış
2010-2012 yılları arası Belediye aleyhine sonuçlanan hukuki el atma dava sayısı 2010
yılında 6 iken, 2011 yılında 107’ye, 2012 yılında ise 124’e ulaşmıştır (Şekil 4.3).

124
107

6

2010

2011

2012

Şekil 4.3 2010-2012 döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine sonuçlanan
hukuki el atma dava sayıları
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2010-2012 yılları arası açılan davalardan Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine
sonuçlanan fiili el atma dava sayısı; 2010 yılında 122, 2011 yılında 140 ve 2012 yılında
ise 9 adet olmuştur (Şekil 4.4).

2010

2011

2012

Şekil 4.4 2010-2012 döneminde açılan davalardan Ankara Büyükşehir Belediyesi
aleyhine sonuçlanan fiili el atma dava sayısı
Şekil 4.3 ve 4.4 analizinde görüleceği üzere, hukuki el atma davalarında kaybedilen dava
sayısı artmakta, fiili el atma davalarında kaybedilen dosya sayısı azalmaktadır.

4.2 Aleyhe Sonuçlanan Hukuki El Atma Davaları ve Tazminat Miktarları

Çalışmanın konusu hukuki el atma davaları olduğundan, incelenen 818 dosyadan sadece
aleyhe sonuçlanan hukuki el atma dosyalarına ait bilgiler değerlendirmeye alınmıştır.
Çalışma döneminde yıllara göre aleyhe sonuçlanan hukuki el atma dava dosya bilgileri
ile bu davalar sonucunda hükmedilen asıl alacak ve yargılama giderleri tespit edilmiştir
(Çizelge 4.3). İkincil verilerin analizi ve özet çizelgelerin hazırlanmasında sadece 2010
yılına ilişkin davaların esas numaraları verilmiş, kurum bilgilerinin gizliliğinin korunması
gerekliliği sebebiyle diğer yıllarda esas numaraları belirtilmemiştir.
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2010 yılında henüz hukuki el atma davaları yaygınlaşmadığından açılmış ve sonuçlanmış
8 dosya tespit edilmiştir. Bunların toplam maliyeti ise faiz işletilmemiş hali ile 7.867.499
TL olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4.3).

Çizelge 4.3 2010 yılı hukuki el atma dava bilgileri ile asıl alacak ve yargılama giderleri
Sıra No

Asıl Alacak (TL)

Mahkeme ve Esas No

Yargılama Gideri (TL)

1

2 ASHM 2010/235 E

12.184

1.462

2

23 ASHM 2010/297 E.

38.675

6.192

3

9 ASHM 2010/244 E.

1.175.636

118.267

4

13 ASHM 2010/496 E.

93.170

13.653

5

23 ASHM 2013/375 E.

8.000

1.456

6

24 ASHM 2010/150 E.

5.912.010

341.286

7

10 ASHM 2010/304 E.

72.600

10.911

8

9 ASHM 2010/491E.

51.750

10.247

7.364.025

503.474

TOPLAM

2011 yılında ise; sonuçlanan hukuki el atma dava sayısında ciddi bir artış meydana gelmiş
ve 2010 yılında 8 olan dava sayısı, 2011 yılında 107’ye çıkmıştır. Maliyeti de dava
sayısıyla doğru orantılı olarak 40.359.476 TL’ye çıkmıştır (Çizelge 4.4).

Çizelge 4.4 2011 yılı hukuki el atma dava bilgileri ile asıl alacak ve yargılama giderleri
Sıra No

Asıl Alacak (TL)

Mahkeme ve Esas No

Yargılama Gideri (TL)

1

6 ASHM 2011/...

12.184

30.341

2

4 ASHM 2011/...

100.000

7.447

3

17 ASHM 2011/

53.458

9.305

4

16 ASHM 2011/...

39.240

6.276

5

25 ASHM 2011/...

33.600

5.439

6

2 ASHM 2011/...

234.500

28.967

7

1 ASHM 2011/...

10.000

1.734

8

22 ASHM 2011/...

904.500

86.477

9

5 ASHM 2011/...

385.000

43.416

10

5 ASHM 2011/...

30.905

5.014

11

Ank. 5 ASHM 2011/...

240.000

29.531

12

Ank. 4 ASHM 2011/...

41.400

6.629

13

Ank.18 ASHM 2011/...

45.600

7.291
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Çizelge 4.4 2011 yılı hukuki el atma dava bilgileri ile asıl alacak ve yargılama giderleri
(devam)
Sıra No

Asıl Alacak (TL)

Mahkeme ve Esas No

Yargılama Gideri (TL)

14

Ank 18 ASHM 2011/...

120.400

17.032

15

Ank.13 ASHM 2011/...

99.659

14.281

16

Sincan 3 ASHM 2011/.

138.650

18.565

17

Ank 23 ASHM 2011/...

162.900

21.476

18

Ank 13 ASHM 2011/...

331.545

41.836

19

Ank. 20 ASHM 2011/..

8.000

2.203

20

Ank 16 ASHM 2011/...

227.600

31.758

21

Ank. 6 ASHM 2011/...

43.739

7.292

22

Ank. 2 ASHM 2011/...

76.950

11.633

23

Ank 18 ASHM 2011/...

495.600

35.063

24

Ank. 9 ASHM 2011/...

92.272

14.013

25

Ank 10 ASHM 2011/...

3.792

623

26

Ank. 24 ASHM 2011/..

259.000

33.057

27

Ank. 9 ASHM 2011/...

445.250

48.495

28

Ank. 3 ASHM 2011/...

63.326

9.938

29

Ank. 23 ASHM 2011/..

40.950

6.574

30

Ank. 15 ASHM 2011/..

697.410

49.087

31

Ank. 25 ASHM 2011/..

336.568

44.086

32

Sincan 4 ASHM 2011/

319.260

42.545

33

Ank.16 ASHM 2011/...

69.500

10.686

34

Ank. 3 ASHM 2011/...

6.381.439

424.780

35

Ank. 9 ASHM 2011/...

21.385

3.514

36

Ank. 9 ASHM 2011/...

101.200

14.650

37

Gölbaşı ASHM 2011/..

1.448.520

130.147

38

Ank.22 ASHM 2011/...

10.000

1.645

39

Ank.22 ASHM 2011/...

6.450

1.484

40

Ank.13 ASHM 2011/...

39.100

6.289

41

Ank.19 ASHM 2011/...

90.300

13.293

42

Ank.14 ASHM 2011/...

10.000

1.645

43

Ank.13 ASHM 2011/...

71.217

10.919

44

Ank. 9 ASHM 2011/...

22.264

3.660

45

Ank.10 ASHM 2011/...

516.400

54.508

46

Ank. 9 ASHM 2011/...

88.340

13.449

47

Ank.20 ASHM 2011/...

16.000

2.632

48

Ank.14 ASHM 2011/...

185.000

23.410

49

Ank.10 ASHM 2011/...

187.020

28.150

50

Ank.25 ASHM 2011/...

112.100

19.207

51

Ank.19 ASHM 2011/...

226.310

32.479
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Çizelge 4.4 2011 yılı hukuki el atma dava bilgileri ile asıl alacak ve yargılama giderleri
(devam)
Sıra No

Asıl Alacak (TL)

Mahkeme ve Esas No

Yargılama Gideri (TL)
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Ank.25 ASHM 2011/...

6.360

1.042

53

Ank.25 ASHM 2011/...

17.343

4.557

54

Ank.18 ASHM 2011/...

6.309

1.131

55

Ank.18 ASHM 2011/...

10.000

2.960

56

Ank.15 ASHM 2011/...

269.864

38.047

57

Ank.18 ASHM 2011/...

133.818

21.513

58

Ank.2 ASHM 2011/...

487.060

60.195

59

Ank.18 ASHM 2011/...

11.200

2.872

60

Ank.23 ASHM 2011/...

45.587

9.632

61

Ank.11 ASHM 2011/...

386.920

49.521

62

Ank.25ASHM 2011/...

40.470

8.262

63

Ank.15 ASHM 2011/...

406.440

51.278

64

Ank.2 ASHM 2011/...

80.000

14.466

65

Ank.3 ASHM 2011/...

1.000

1.950

66

Ank.2 ASHM 2011/...

181.280

27.642

67

Ank.11 ASHM 2011/...

507.400

67.580

68

Ank.24 ASHM 2011/...

380.535

53.959

69

Ank. 8ASHM 2011/...

736.117

86.153

70

Ank.1 ASHM 2011/...

215.940

33.960

71

Ank.1 ASHM 2011/...

5.320

2.284

72

Ank.9 ASHM 2011/...

250.000

32.928

73

Ank.21 ASHM 2011/...

249.726

24.490

74

Ank. 3 ASHM 2011/...

22.400

5.587

75

Ank.13 ASHM 2011/...

10.000

4.289

76

Ank22 ASHM 2011/...

639.990

72.692

77

Ank.4 ASHM 2011/...

330.750

77.870

78

Ank.24 ASHM 2011/...

200.000

28.854

79

Ank.13 ASHM 2011/...

129.200

21.165

80

Ank.23 ASHM 2011/...

485.415

60.930

81

Ank.8 ASHM 2011/...

119.652

20.072

82

Ank.3 ASHM 2011/...

136.500

22.085

83

Ank.20 ASHM 2011/...

25.459

8.218

84

Ank.14 ASHM 2011/...

118.961

17.775

85

Ank.18 ASHM 2011/...

222.300

30.620

86

Sincan4 ASHM 2011/..

115.087

19.148

87

Ank.15 ASHM 2011/...

70.115

14.386

88

Ank.3 ASHM 2011/...

110.292

20.092

89

Ank. 16ASHM 2011/...

5.746.880

418.418
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Çizelge 4.4 2011 yılı hukuki el atma dava bilgileri ile asıl alacak ve yargılama giderleri
(devam)
Sıra No

Asıl Alacak (TL)

Mahkeme ve Esas No

Yargılama Gideri (TL)

90

Ank.23 ASHM 2011/...

25.235

6.134

91

Ank.21 ASHM 2011/...

159.223

17.662

92

Ank. 4 ASHM 2011/...

57.897

9.973

93

Ank.2 ASHM 2011/...

1.099.251

116.163

94

Ank.15 ASHM 2011/...

770.000

88.495

95

Ank.22 ASHM 2011/...

1.056.000

116.476

96

Ank.19 ASHM 2011/...

79.550

14.121

97

Ank.4 ASHM 2011/...

150.290

23.665

98

Ank.12 ASHM 2011/...

51.926

10.195

99

Ank.16 ASHM 2011/...

35.000

6.148

100

Sincan1 ASHM 2011/..

49.400

8.662

101

Ank.4 ASHM 2011/...

325.497

48.451

102

Gölbaşı ASHM 2011/..

2.346.466

186.589

103

Sincan4 ASHM 2011/..

424.710

53.590

104

Sincan4 ASHM 2011/..

39.129

7.785

105

Sincan4 ASHM 2011/..

106.080

17.641

106

Sincan3 ASHM 2011/..

675.360

79.456

107

Sincan3 ASHM 2011/..

85.194

14.119

36.581.017

3.778.459

TOPLAM

2012 yılına gelindiğinde ise, açılan dava sayısında ve buna bağlı olarak dava sonucunda
ortaya çıkan maliyette artışın devam ettiği gözlemlenmiştir. 2011 yılında 107 olan dava
sayısı 2012 yılına gelindiğinde 124’e ulaşmış, maliyeti ise 74.590.100 TL’ye ulaşmıştır.

Çizelge 4.5 2012 yılı hukuki el atma dava bilgileri ile asıl alacak ve yargılama giderleri
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Asıl Alacak (TL)

Mahkeme ve Esas No
Ank 4 ASHM 2012/...
Ank. 2 ASHM 2012/...
Ank. 23 ASHM 2012/
Ank 16 ASHM 2012/..
Ank.12 ASHM 2012/...
Ank. 4. ASHM 2012/...
Ank. 13 ASHM 2012/..
Ank.4 ASHM 2012/...
Ank19 ASHM 2012/...
Ank 10 ASHM 2012/...

99.750
127.680
91.580
10.000
148.428
67.239
17.250
9.366
141.708
52.452
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Yargılama Gideri (TL)
15.955
36.143
13.973
1.854
19.619
10.424
2.992
1.617
20.141
20.141

Çizelge 4.5 2012 yılı hukuki el atma dava bilgileri ile asıl alacak ve yargılama giderleri
(devam)
S.No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Asıl Alacak (TL)

Mahkeme ve Esas No
Ank.6 ASHM 2012/...
Ank. 13ASHM 2012/...
Ank 16 ASHM 2012/...
Ank 16 ASHM 2012/...
Ank 4ASHM 2012/...
Ank 22 ASHM 2012/...
Ank 19 ASHM 2012/...
Ank 10 ASHM 2012/...
Ank 14 ASHM 2012/...
Ank 17ASHM 2012/...
Ank 24 ASHM 2012/...
Ank 10ASHM 2012/...
Ank 3ASHM 2012/...
Ank 18ASHM 2012/...
Ank 8ASHM 2012/...
Ank 5ASHM 2012/...
Ank 23ASHM 2012/...
Ank 24ASHM 2012/...
Ank 2ASHM 2012/...
Ank 8ASHM 2012/...
Sincan 1ASHM 2012/..
Sincan1ASHM 2012/...
Ank 13ASHM 2012/...
Ank 1ASHM 2012/...
Ank 2ASHM 2012/...
Ank 9ASHM 2012/...
Ank 25ASHM 2012/...
Ank 4 ASHM 2012/...
Ank 13ASHM 2012/...
Ank 8. ASHM 2012/...
Ank 8 ASHM 2012/...
Ank 25ASHM 2012/...
Ank 8 ASHM 2012/...
Ank 6. ASHM 2012/...
Ank 25ASHM 2012/...
Ank 2. ASHM 2012/...
Ank 20 ASHM 2012/...
Ank 8. ASHM 2012/...
Ank 3. ASHM 2012/...
Ank 16 ASHM 2012/...
Ank 24ASHM 2012/...
Ank 23ASHM 2012/...
Ank 14 ASHM 2012/...
Ank 4. ASHM 2012/...

708.050
2.878.500
87.535
245.655
18.586
5.177.975
327.886
126.428
27.487.739
912.140
200.413
126.428
10.000
41.804
27.613
601.489
1.106.592
77.376
12.795
692.100
344.880
402.300
16.100
17.728
8.853
112.681
8.864
302.640
229.205
247.500
31.740
47.000
93.948
317.645
841.930
239.500
54.587
63.250
259.036
4.995
10.770
10.000
91.247
5.000
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Yargılama Gideri (TL)
75.443
23.423
9.911
31.770
10.504
315.906
38.572
17.397
1.637.716
87.073
26.748
17.397
1.734
7.400
1.705
75.909
101.477
12.203
2.098
81.365
43.075
32.922
2.643
3.074
1.535
17.087
1.536
14.682
37.726
30.331
5.155
7.823
13.746
17.598
81.814
28.132
8.679
12.710
33.097
867
1.895
1.734
2.631
3.403

Çizelge 4.5 2012 yılı hukuki el atma dava bilgileri ile asıl alacak ve yargılama giderleri
(devam)
S.No
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Asıl Alacak (TL)

Mahkeme ve Esas No
Ank 17 ASHM 2012/...
Ank 15 ASHM 2012/...
Ank 8. ASHM 2012/...
Ank 8. ASHM 2012/...
Gölbaşı ASHM 2013/..
Ank 17 ASHM 2012/..
Ank 9. ASHM 2012/...
Ank 10 ASHM 2012/...
Ank 2. ASHM 2012/...
Ank 2. ASHM 2012/...
Ank 20 ASHM 2012/...
Ank 8. ASHM 2012/...
Ank 14ASHM 2012/...
Ank 2. ASHM 2012/...
Ank 20 ASHM 2012/...
Ank 2 ASHM 2012/...
Ank 24 ASHM 2012/...
Ank 1. ASHM 2012/...
Ank 24 ASHM 2012/...
Ank 24 ASHM 2012/...
Ank 2. ASHM 2012/...
Ank 8. ASHM 2012/...
Ank 9.ASHM 2012/...
Ank 11 ASHM 2012/...
Ank 8. ASHM 2012/...
Ank 2. ASHM 2012/...
Ank 4. ASHM 2012/...
Ank 8. ASHM 2012/...
Ank 14 ASHM 2012/...
Ank 7. ASHM 2012/...
Ank 23 ASHM 2012/...
Ank 18 ASHM 2012/...
Ank 24 ASHM 2012/...
Ank 2. ASHM 2012/...
Ank 8. ASHM 2012/...
Ank 3. ASHM 2012/...
Ank 24 ASHM 2012/...
Ank 8. ASHM 2012/...
Ank 4. ASHM 2012/...
Ank 11.ASHM 2012/...
Sincan 3ASHM 2012/..
Sincan4. ASHM 2012/.
Sincan 4ASHM 2012/..
Sincan 4ASHM 2012/..

135.200
12.338
270.600
188.360
161.701
55.080
416.245
266.200
152.900
34.313
25.735
1.884.638
1.109.897
30.380
55.283
41.850
128.205
9.539
157.675
136.670
110.260
197.145
169.560
124.158
361.350
99.000
9.890
2.190.917
96.800
308.880
331.658
19.539
143.335
291.585
681.750
235.560
520.970
100.000
88.115
794.464
266.910
2.587.710
57.914
228.331
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Yargılama Gideri (TL)
23.458
4.122
40.360
29.728
5.537
11.946
64.183
32.925
24.304
6.129
4.624
155.459
147.844
13.157
9.337
8.621
22.296
639
26.536
25.284
20.238
31.709
26.205
22.544
51.832
18.566
3.619
226.499
3.234
43.156
49.016
1.653
5.581
96.469
80.480
2.777
69.461
17.878
14.244
111.265
37.861
233.670
10.084
31.735

Çizelge 4.5 2012 yılı hukuki el atma dava bilgileri ile asıl alacak ve yargılama giderleri
(devam)
S.No
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Asıl Alacak (TL)

Mahkeme ve Esas No
Sincan 1ASHM 2012/..
Ank 25 ASHM 2012/...
Ank 21 ASHM 2012/...
Sincan 1ASHM 2012/..
Ank 20 ASHM 2012/...
Ank 14 ASHM 2012/...
Ank 8. ASHM 2012/...
Ank 2.ASHM 2012/...
Sincan 2ASHM 2012/..
Ank 18ASHM 2012/...
Sincan2 ASHM 2012/..
Ank 12 ASHM 2012/...
Sincan 2ASHM 2012/..
Ank 25 ASHM 2012/...
Sincan 1 ASHM 2012/.
Sincan 1 ASHM 2012/.
Sincan 1ASHM 2012/..
Ank 5 ASHM 2012/...
Ank 20 ASHM 2012/...
Ank 23 ASHM 2012/...
Ank 23 ASHM 2012/...
Ank 23 ASHM 2012/...
Ank 18ASHM 2012/...
Ank 7 ASHM 2012/...
Ank 23 ASHM 2012/...
Sincan 1ASHM 2012/..
TOPLAM

Yargılama Gideri (TL)

1.355.077
365.940
12.950
233.830
1.000
30.107
880.026
13.500
64.800
1.261.973
452.470
473.070
35.600
1.109.897
254.030
56.779
570.204
57.905
1.387
5.072
14.111
22.003
100.931
9.033
109.720
295.920
68.450.900

141.700
52.053
4.040
24.889
2.269
7.457
99.667
3.697
13.218
147.113
61.410
57.952
8.153
128.205
29.914
11.952
68.986
10.058
2.227
1.502
2.658
4.143
2.818
2.637
18.309
41.253
6.139.200

4.3 Dava Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi

İnceleme sonuçlarına göre; 2010 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine
sonuçlanmış 8 hukuki el atma dosyasından 7.364.025,00 TL aslı alacak, 503.474,00 TL
harç ve yargılama gideri olmak üzere toplam 7.867.499,00 TL; 2011 yılında 107 hukuki
el atma dosyasından 36.581.017,00 TL aslı alacak, 3.778.459,00 TL harç ve yargılama
gideri olmak üzere toplam 40.359.476,00 TL; 2012 yılında 124 hukuki el atma
dosyasından 68.450.900,00 TL aslı alacak, 6.139.200,00 TL harç ve yargılama gideri
olmak üzere toplam 74.590.100,00 TL bedel ödenmesine hükmedilmiştir.
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Belediye aleyhine açılan davalardan 2010-2012 yıllarında sonuçlanan 239 dosyada
toplam 122.817.075,00 TL asıl ve yargılama gideri doğmuştur. Buna ilave olarak söz
konusu rakamlar, faiz ve icra masrafları dâhil edilmemiş çıplak tutarlardır. Ankara
Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde,
icraya konan tutar itibariyle rakamın 150.000.000,00 TL civarında olduğu, bu tutarın
117.130.528 TL’sinin de ödendiği ifade edilmiştir. Faizsiz ve masrafsız olarak ortaya
çıkan bedel bile, ne olduğu ve nasıl işleyeceği tam olarak ortaya konulmadan açılan
davalar sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, üstelik çoğunda ilgili
belediyenin herhangi bir sorumluluğu olmamasına rağmen yaklaşık 123 milyar liralık bir
bedele mâl olduğu vurgulanmalıdır.

Çalışmanın sonuçlarına göre, el atmanın birçok kamu kurumu ve yerel yönetimler için
önemli bir sorun olduğu ve bu sorunların nasıl çözüleceği hususundaki tespitlerin
uygulama açısından önem taşıdığı dikkati çekmektedir. Yargıtay’ın görüş ve içtihatları
sonucu, 2010 yılı sonunda ortaya çıkan hukuki el atma müessesesinde, davalara bakmaya
hangi mahkemelerin görevli olduğuna dahi yargı kendi içinde üç yılda cevap
bulabildiğine göre, konunun yargısal süreçte verimli bir şekilde çözümlenebilecek bir
konu olmadığı ortadadır. Kaldı ki, zaman geçtikçe hem mülkiyet hakkı sahipleri, hem de
idareler zarar görmeye devam edecektir. Bu sorunun en köklü çözümü, ortaya çıkmaması
için gerekli olan tedbirlerin alınmasından geçmektedir. Diğer bir ifade ile gerekli yasal
düzenlemelerin yapılarak idarelerin de bu mevzuata azami uymalarının sağlanması, işin
dava aşamasına gelmemesi en doğru çözüm olacaktır. Bunun için mevcut yasal
düzenlemelerin yeterli olmadığı göz önüne alındığında, aşağıda maddeler halinde
sıralanan alanlarda düzenleme yapılması uygun olacağı değerlendirilmektedir:

1. 3194 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerden kaynaklanan sorunlar: Sorunun baştan
oluşmamasını sağlamak adına 3194 Sayılı Kanunda düzenlemeler yapılmalıdır. Öncelikle
% 40 olan DOP oranının % 45᾽e çıkartılması ve kamu ortaklı payı adı altında yapılan
kesintilerin kaldırılması, kamuya ayrılması zorunlu olan alanlarda idarelerin işini daha da
kolaylaştıracak, mülkiyet hakkı sahipleri bakımından da kamu ortaklık payı altında ikinci
bir kesintiyle karşı karşıya kalmalarını engelleyecektir.
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İkinci olarak, 3194 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerine, imar planı yapımı sırasında
kurumlardan alınan görüşlere ilişkin düzenlemede bazı ayrıntılara yer verilmesi
gerekmektedir. Böylelikle, her bir kurum, kendi adına ayrılması düşünülen alanla ilgili
olarak kesin görüşlerini bildirmeye zorlanmalı, hatta mümkünse her bir ilde kurumlar
belediyelere bildirmelidirler. Belediyeler de bu talepler doğrultusunda planları
hazırlamalıdır.

3194 Sayılı Kanuna yapılması gereken bir diğer değişiklik ise; ilgili idarelerin (bu
noktada belediyeler) imar planlarını gerektiği biçimde yapması ve uygulamaya koyması
için zorlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlayacak düzenlemelerin eklenmesi, mümkünse
uygulama imar planının kesinleşmesi akabinde kamulaştırma yapma yetki ve
sorumluluğunun ilgili bakanlığa ait olduğu hükmünün 3194 Sayılı Kanuna eklenmesidir.

2. 2942 Sayılı Kanundan kaynaklanan sorunlar: Kanuna, kamulaştırmasız fiili ve hukuki
el atmasının olması halinde, başvurulacak merciiler, açılacak davalar, yargılama usulleri
ve hangi durumda hangi idarenin sorumluluğuna gidileceği yönünde ayrıntılı bir başlık
altında değişiklikleri içerir düzenlemeler eklenmelidir. Zira bu sorunun geçici madde
düzenlemeleri yahut torba yasalara sıkıştırılan maddeler ile çözümlenmesi mümkün
değildir.

2942 Sayılı Kanuna eklenmesi gereken bir diğer değişiklik ise, ilgili idarelerin (bu
noktada ayrılan kamusal alan hangi idareyi ilgilendiriyor ise o idarenin) imar planları ve
uygulamaları yapılır yapılmaz gerekli kamulaştırma işlemlerine başlamasını zorunlu
kılacak düzenlemelerin yapılmasıdır.

2942 Sayılı Kanunda kamulaştırma bedel tespit ve tescil davaları ile kamulaştırmasız fiili
el atma davasında bilirkişilerce değer tespit işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
sayılmıştır. Fiili el atmadan, çıkış noktası ve yapı itibariyle farklılık gösteren hukuki el
atma davalarında nasıl bir yöntem izleneceği, mevcut imar planlarının değerlemeye etki
edip etmeyeceği hususlarının da ayrıca düzenlenmesi gerektiği vurgulanmalıdır.
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3. 2577 Sayılı Kanuna göre sorun yargıya taşınmadan çözümlenemediği hallerde ise,
mevcut yargılama sisteminin uygun çözümünün bulmasının mümkün olamamaktadır. Bu
nedenle, açılacak davalarda idari yargı görevlendirildiğinden, hukuki el atma davalarının
yargılama süresi ve usulüne ilişkin, davaların belli bir sürede görülmesi gerektiği gibi bir
düzenlemeye gidilmelidir. Zira fiili el atma davalarındaki yargılama usulü belirlenmesi,
konu idari yargıya taşındığı için mümkün değildir. Ancak, idari yargının cevap, cevaba
cevap ve dava açma sürelerindeki hükümlerine göre hareket edilmesi halinde, sorunun
çözümlenmesi uzun yılları alacaktır.

2577 Sayılı Kanunda yapılacak başka bir değişiklikle, imar planlaması ve
kamulaştırmasız el atma davalarına bakmakla görevli uzman mahkemeler kurulmalıdır.
Her hâkimin tüm dava tiplerine bakması yargının işleyişini çok büyük bir biçimde sekteye
uğratmaktadır. Özellikle kamulaştırma, fiili ve hukuki el atma, imar hukuku gibi teknik
bilgi ve birikimin çok önemli olduğu hususlarda uzman mahkemeler artık bir mecburiyet
halini almış ve ülkemizde geç kalınmış bir yapıdır. Kurulacak uzman mahkemelerde
görev yapacak hâkimlerin, imar planlaması, gayrimenkul hukuku, taşınmaz değerlemesi
ve bilirkişi raporlarının incelenmesi hususunda iyi bir donanıma sahip olmaları da
önemlidir.

4. Bütçe Kanununda kaynaklanan sorunlar: Ankara Büyükşehir Belediyesi örneğinde de
görüldüğü üzere, hukuki el atma davaları sonucu çıkan tazminat tutarları çok yüksektir.
Büyük belediyeler bir yana bırakılırsa, küçük ölçekli belediyelerin bu durumla başa
çıkmaları imkânsızdır. Bu nedenle, bütçe kanununda da gerekli düzenlemelerin
yapılması, gerekirse yeni harcama kalemlerinin eklenmesi gerekmektedir. Aksi halde
idareler asli görevlerini yerine getiremez hale gelebilirler ki, bu durum da kamunun
zararına olacaktır. Hukukumuzun en geniş hak ve yetkileri tanıdığı mülkiyet hakkını
koruyalım derken, yapılması gereken yasal düzenleme eksiklikleri sebebiyle tüm
toplumun zarar görmesi, hukukun gereği gibi işlemesine de engel olacaktır.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma kapsamında kamulaştırmasız el atma türü olarak YHGK tarafından literatüre
kazandırılan hukuki el atma müessesesi, yargı kararları ve uygulamaları yönlerinden
değerlendirme konusu yapılmıştır. Ortaya çıkış biçimi, unsurları ve davanın görüleceği
yargı kolu bakımından kamulaştırmasız fiili el atmadan ayrılan yönlerinin olması, konuyu
başlı başına bir müessese haline getirmiştir. Buna rağmen, geçen üç yıl içinde konuya
ilişkin yasal düzenlemelerin yapılmamış olması ve konunun çıkış amacı olan
“mağduriyetlerin giderilmesi” hususunda yeteri kadar faydalı olunmasını engellemiş
olması bir yana, idareler bakımından da farklı mağduriyetlerin gündeme gelmesine sebep
olmuştur. Türk Hukuk Sisteminin en geniş yetkileri tanıdığı ve en çok koruduğu mülkiyet
hakkının korunması amaçlanırken, yapılması gereken yasal düzenleme eksiklikleri
sebebiyle, hukukun gereği gibi işlemesi imkânsız hale gelmeye başlamıştır. Bu bakımdan
konunun bir an önce kapsamlı bir biçimde ele alınıp incelenmesi ve gerekli yasal
düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Öncelikle hukuki el atma kavramının tanımının net bir biçimde ortaya konması
gerekmektedir. Öyle ki, hangi durumda nereye başvurulacağı, kavramın tanımından dahi
anlaşılabilmelidir. 6487 Sayılı Kanun yürürlüğe girene kadar, bu davaları gören asliye
mahkemelerinde, “imar planını yapan hangi idare ise, sorumlu odur” algısı uzun süre
hâkim olmuş ve bu da imar planlarını yapmakla yükümlü olan belediyelerin aleyhine bazı
haksız sonuçların doğmasına sebep olmuştur. Belediyeler, 5216 ve 5393 Sayılı Kanunlara
göre imar planı yapmak ve bu planları yaparken de 3194 Sayılı Kanun ve ilgili
yönetmeliklerine uygun hareket etmek zorundadır. 3194 Sayılı Kanunu ve
yönetmeliklerinde de özetle, yapılan imar planlarında ayrılması zorunlu olan alanlar ifade
edilmiş olup, bunlar hukuki el atmaya konu edilen yeşil alan, yol, park, ağaçlandırılacak
alan, okul alanı, sağlık alanı, idari hizmet alanı, kentsel rekreasyon alanı, spor alanı gibi
alanlardır.

Belediyelerin görevleri, imar planlarını ve 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesinde belirtilen
imar uygulamasını yapmakla bitmektedir. Kamunun kullanımına ayrılan alanlarla ilgili

67

bu aşamadan sonraki yükümlülük, söz konusu kullanım hangi idareyi ilgilendiriyor ise
ona geçer. Örneğin, sağlık alanı ile ilgili kamulaştırma yükümlülüğü Sağlık
Bakanlığı’nda, okul alanı ile ilgili kamulaştırma yükümlülüğü İl Özel İdaresi’nde, spor
alanı ile ilgili yükümlülük Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda, yol, yeşil alan gibi alanlar ile
ilgili yükümlülük ise ilgili belediyededir. Bunların hepsinin kamulaştırma yükümlülüğü
belediyelerdeymiş gibi düşünüp, kamulaştırmasız el atmanın da belediyelerce yapıldığı
kabul edilir ise büyük bir karmaşa ortaya çıkacaktır. Ancak, ne YHGK kararında ne de
6487 Sayılı Kanunda buna ilişkin bir düzenleme yer almadığından, belediyeler iki yıl
içinde kullanmayacağı binlerce metrekare spor, eğitim veya sağlık alanına sahip
olmuşlardır.

İlaveten yargı kararları ile uzun yıllar alacak çözümleme teknikleri yerine, konunun, ayrı
bir dal olarak ele alınarak ilgili tüm kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiği
düşünülmektedir. Bunun için elbette ilk değişikliğin 3194, 2577 ve 2942 Sayılı Kanunlar
gibi konunun özüne ilgilendiren Kanunlarda yapılması gerekmektedir. Son adım olarak
da yargılamayı yapacak olan mahkemelerin, teknik mahkemeler haline getirilip, görevli
hâkimlerinin de konusunda uzmanlaşmış olmaları sağlanmalıdır. 2577 Sayılı Kanunda
yapılacak bir değişiklikle de, imar planlaması ve kamulaştırmasız el atma davalarına
bakmakla görevli uzman mahkemeler kurulmalıdır. Günümüz yargı yükü ve davaların
çeşitliliği düşünüldüğünde, artık bunun birçok dava türü için yapılması elzemdir. Her
hâkimin tüm dava tiplerine bakması, yargının işleyişini çok büyük bir biçimde sekteye
uğratmaktadır.

Özellikle kamulaştırma, fiili ve hukuki el atma, imar hukuku gibi teknik bilgi ve birikimin
çok önemli olduğu hususlarda uzman mahkemeler artık bir mecburiyet halini almış ve
maalesef ülkemizde geç kalınmış bir yapılanmadır. Yine bu bağlamdan olmak üzere,
kurulacak uzman mahkemelerde görev yapacak hâkimlerin, imar planlaması,
gayrimenkul hukuku, taşınmaz değerlemesi ve bilirkişi raporlarının incelenmesi
hususunda iyi bir donanıma sahip olmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu şekilde, her
yönüyle düşünülmüş ve tasarlanmış bir başlangıcın, sorunların hızlı çözümlenmesini
sağlamasının yanında toplumun tüm kesimlerine cevap verebilecek bir sonuca
ulaşılmasını da sağlayacağı düşünülmektedir.
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