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Enerji, dünya ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimlerini sağlayabilmesi maksadıyla 

kullanmak zorunda oldukları temel gereksinimdir. Ülkeler, enerji temin olanaklarını en 

üst düzeyde kullanmak zorunda olup, ekonomilerinin gelişiminde ve enerji 

kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanında, kaynak temini konusunda dışa 

bağımlılığının en aza indirgenmesi bakımından yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanım oranlarının artırılması oldukça önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

değerlendirilmesine yönelik bilgi ve güvenilir verilere dayalı çalışmaların hızlanması ile 

özellikle temiz enerji teknolojilerinin Türkiye’nin ekonomisine kazandırılmasının bir 

zorunluluk olduğu gerçektir. Enerji kaynaklarının temini kapsamında gerekli üretim 

altyapısının oluşturulması için arazilerin satın alınması, kiralanması ve kamulaştırılması 

gibi yöntemler ile söz konusu tesislerin kuruluş yeri edinilmektedir.   

 

Bu çalışmada; yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgâr enerji santralleri ele 

alınmış olup, rüzgâr enerjisinin üretilebilmesi maksadıyla, gerekli olan zeminin temin 

edilebilmesinde kullanılan yöntemlerden acele kamulaştırma işlemleri ve bu işlemlere 
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karşı açılan iptal davaları sonucu yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır. 

Çalışma kapsamında, İzmir-Çeşme’de üretime geçilmesi planlanan Rüzgâr Enerjisine 

Dayalı Elektrik Üretim Santrali (RES) Projesi incelenmiştir. 

 

Araştırma sonuçlarına göre ruhsat sahibi gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin arazi 

edinimi ve özellikle kamulaştırma aşamasında önemli güçlüklerle karşılaştıkları ortaya 

çıkmaktadır. Buna ilave olarak ilgili kamu kurumlarında kamulaştırma işlerine ilişkin 

birimlerin teknoloji ve nitelikli personel altyapısı yönünden güçlendirilmesi gerektiği de 

dikkati çekmektedir. Ayrıca enerji yatırımları ve özel olarak rüzgar enerjisi 

santrallerinde maliyet, süre ve mevzuata uygunluk yönlerinden en uygun kamulaştırma 

yönteminin seçiminde hataların olduğu da tespit edilmiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanununun 8’inci maddesine göre satın alma yöntemiyle kamulaştırma yapılmasının 

tercih edilmesi, malikin uzlaşmaması halinde, yine 2942 Sayılı Kanunun 27’nci 

maddesine göre acele kamulaştırma veya doğrudan 10’uncu maddeye göre bedelin 

tespiti ve tescil davası açılması idare ve malik açısından yararlı sonuç verebileceği 

vurgulanmalıdır. Bütün kamu ve özel kuruluşların uygulamalarında birlik sağlanması ve 

kamulaştırma sürecinin süre ve bedel yönlerinden rasyonelleştirilmesi ile artan taşınmaz 

edinim maliyetlerinin enerji fiyatlarına yansıması büyük ölçüde ortadan 

kaldırılabilecektir. Birçok yatırım projesinde olduğu gibi kamulaştırmanın haksız 

zenginleşme aracı olarak görülmemesi, bütçe kapsamında gereksiz harcamalara neden 

olmaması, yatırım projelerinin de bu nedenlerle fizibil olmaktan çıkmaması için 

mevzuatta yeni düzenlemelerin de yapılması gerektiği vurgulanmalıdır.   

 

 

Haziran 2015, 86 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, rüzgar santrali, kamulaştırma, 

acele kamulaştırma, ÇED Raporları. 
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PROBLEMS ENCOUNTERED IN CANCELLATION OF DECISIONS OF URGENT 

EXPROPRIATION IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY AND SOLUTION 

PROPOSALS: (THE CASE OF THE IZMIR-CESME WPP PROJECT) 

 

 

Neslihan İNDERE 

 

Ankara University 

 Graduate School of Natural and Applied Sciences 

 Department of Real Estate Development and Management 

 

Supervisor: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 

 

Energy is the most essential requirement that the countries of the world have to use to 

ensure their economic and social development. Countries have to utilize their energy 

supply means at the highest levels and increasing the utilization rates of renewable 

energy sources is very important in terms of reducing external dependence in supplying 

energy sources to a minimum along with diversification of these sources in the course 

of their economic development. With the acceleration of efforts on utilization of 

renewable sources of energy based on reliable information and data, principally 

bringing clean energy technologies to Turkey’s economy is indeed a requirement. 

Within the scope of supply of energy resources, there is a need to provide the ground for 

the necessary production infrastructure using procurement, leasing, and expropriation 

procedures.  

 

In this study, wind power plants as a renewable energy source are addressed and urgent 

expropriation procedures as one of the methods used to establish the necessary ground 

to produce wind power and the problems faced as a result of annulment cases brought in 

front of justice against these transactions as well as solution proposals are discussed. 
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Within the scope of study, the Wind Energy Based Power Plant (WPP) Project planned 

to start production in Çeşme district of Izmir Province was examined. 

 

As a result of the research licence owners greeting hardships on the phase of land 

acquisition and expropriation. In addition, the unit of the administration governing the 

expropriation works needs to be strengthened in terms of the qualified personnel and 

technological infrastructure. In addition, some of failure has been determined in terms 

of cost, time and accordance to legislations in the best expropriation methods for the 

energy investments and especially WPP. Another conclusion is that choice of the 

expropriation through purchase method under Article 8 of the Expropriation Law No: 

2942, or if a reconciliation is not achieved with the owner, of the urgent expropriation 

as per Article 27 or of filing of a price determination and registration case directly as per 

Article 10 of the same Expropriation Law No: 2942 may yield useful results for the 

owners and the administration, which will ensure consistency in the practices of all the 

public institutions and eventually prevent rising real estate acquisition costs to be 

reflected on energy prices. Also, the expropriation shouldn’t be a tool of wealth as many 

investment projects, it shouldn’t be the way of unnecessary expenditures in the scope of 

budget, such a reasons that investment projects shouldn’t be feasible, as a point that new 

regulations requirement should emphasize.         

 

June 2015, 86 pages 

Key Words: Renewable energy, wind energy, wind power plant, expropriation, urgent 

expropriation, environmental impact assessment (EIA) reports. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Enerji, dünya ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimlerini sağlayabilmesi için 

kullanmak zorunda oldukları en temel üretim girdilerinden biridir. Enerjinin 

karşılanabilmesi kapsamında temin edilmesinin ucuz olması, güvenilir enerji kaynağına 

sahip olunması ve en önemlisi de kesintisiz kullanabilme imkânlarının oluşturulabilmesi 

maksadıyla ülkeler, enerji temin olanaklarını en üst düzeyde kullanmak zorundadır. Bir 

taraftan enerji ihtiyacı, diğer taraftan ise bu enerjinin üretimi için katlanılan maliyet, 

enerjinin önemini daha da arttırmaktadır. Bütün bunlara ilave olarak günlük insan 

yaşantısında vazgeçilmez bir yere sahip enerjinin, üretimi için yapılan yatırımlar 

bakımından gerekli tedbirler alınmadığı takdirde çok ciddi çevre sorunlarına neden 

olduğu da bilinen bir gerçektir (Mengi 2010). Dünya ölçeğinde birçok enerji temin 

olanakları mevcuttur. Bunların bazıları geleceğe yönelik olarak doğaya geri dönülmez 

şekilde tahribata uğratırken, bazıları doğadan temin edilen ve geri dönülmez tahribatlara 

yol açmayacak şekilde üretilen enerji kaynaklarıdır.   

Enerji kaynaklarının hem yenilenebilir olması hususunda, hem de sağlıklı bir şekilde 

temin etmek konusunda yıllara sair çalışmalar yapılmış ve en güvenilir olarak temin 

edilebilecek enerji kaynaklarının kullanımlarında da kuralsız üretim-tüketimin önüne 

geçilmeye çalışılmıştır. Elde edilmeye çalışılan her türlü enerji kaynağının etkin ve 

verimli kullanılabilmesi maksadıyla, ülkeler tarafından belirlenmesi gereken enerji 

politikalarını oluşturmak, bu politikalarında tutarlı olabilmek ve enerji tasarrufuna özen 

göstermek zorundadır.   

Dünyada yaşanan birçok savaşın temelinde, enerji kaynaklarına sahip olma, taşıma 

yollarını ve son yıllarda da giderek artan oranda enerjinin ticaretini kontrol altında tutma 

çabaları etkin olmaktadır. Belirtilen gelişmelere paralel olarak da, küreselleşme 

kavramının çağrıştırdığı tüm olumlu olguların yanında, dev enerji şirketlerinin ve 

uluslararası büyük sermayenin; uluslararası enerji ticaretini, kendi çıkarları 

doğrultusunda ve en az riskle gerçekleştirebilme ve çerçevede yapacakları yatırımları en 
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kısa ve güvenli yoldan geri alma ve en fazla kar edebilme çabalarının ürünü olan, çeşitli 

“piyasa” yasalarının ve yapısal düzenlemelerin dünyada hemen her ülkede gündeme 

geldiği bir süreç yaşanmaktadır (Pamir 2003). 

Enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesine yönelik birçok çalışma 

yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Ancak, programsız bir şekilde kullanıldığı 

zaman enerjinin verimliliği ve etkinliğinden söz edilemeyecek duruma gelinmemesi için 

uygulanması gereken ve kaynakların optimum yararla kullanılabilmesi için vazgeçilmez 

bir unsur olan yasal çerçevelerin oluşturulması ve bu çerçevenin ışığında istikrarlı 

politikalar yürütülmesi esas olacaktır. Bu çalışmada yenilenebilir enerji alanı ile ilgili 

acele kamulaştırma süreçleri ve süreçler esnasında acele kamulaştırma kararlarının iptali 

sonucunda yaşanan problemler ele alınarak, konuya ilişkin sorunlar tespit edilmiş ve 

çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.   

1.2 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları 

Enerji kaynakları; yenilenebilen (tükenmeyen) enerji kaynakları ile yenilenemeyen 

(tükenen) enerji kaynakları olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır. Yenilenebilen 

(tükenmeyen) enerji kaynakları; rüzgar, su (hidrolik), güneş, jeotermal, gel-git, deniz 

akıntıları ve dalga enerjileridir. Yenilenemeyen  (tükenen) enerji kaynakları ise; fosil 

(kömür, linyit, petrol, doğal gaz), organik (odun, biogaz gibi) ve inorganik (radyoaktif 

nükleer yakıt) kaynaklardır. Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil enerji kaynaklarına 

kıyasla, insan ve çevresi açısından daha az zararlı olan; güneş, hidrolik, rüzgar, 

jeotermal, biyokütle ve deniz enerjileri gibi doğal enerji kaynaklarıdır (Öztürk 2013).   

Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ve gelecek kullanımı günümüz ekonomik 

şartlarına bakıldığında ne kadar büyük önem taşıdığı aşikardır. Geleneksel enerji üretim 

ve tüketim teknolojilerinin bölgesel ve küresel seviyede insan, çevre ve doğal kaynaklar 

üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda, yaşamsal 

faaliyetlerin sürdürüldüğü sürece gerekli olan enerjinin çevreye zarar verilmeden 

üretilmesi ve tüketilmesi amacı ön plana çıkmıştır. Ülkeler, özellikle sıfır salım olarak 

kabul ettikleri yenilenebilir enerji kaynaklarını güvenilir, ekonomik, kaliteli ve serbest 
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piyasa mekanizması ile şartlarını zorlamadan ekonomiye kazandırılmasına, enerji 

üretim teknolojilerini bu yönde geliştirmeye, üretimi ile tüketimini teşvik edici çeşitli 

politikaların oluşturulmasına ve strateji belgelerinin hazırlanmasına hız vermişlerdir. 

Ülke ekonomilerinin gelişiminde, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanında 

kaynak temini konusunda dışa bağımlılığının en aza indirgenmesi için yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanım oranlarının artırılması oldukça önemli görülmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının; coğrafi olarak çok geniş alanlarda bulunabilmesi, 

yerel ve modüler olarak istenilen miktarda enerji talebini karşılayacak şekilde 

kullanılabilmesi ve daha çok kırsal ve dağınık yerleşim birimlerinin enerji talep yapısı 

ile uyumlu olması gibi avantajları sıklıkla vurgulanmaktadır (Anonim 2011a). Bu 

çerçevede rüzgar enerjisi gibi enerji kaynaklarının tamamının değerlendirilmesine 

yönelik bilgi ve güvenilir verilere dayalı çalışmaların hızlanması ve özellikle temiz 

enerji teknolojilerinin Türkiye’nin ekonomisine kazandırılmasının zorunluluk olarak 

ifade edilebilir.  

Enerji kaynaklarının temini için gerekli üretim altyapının oluşturulması için öncelikle 

kaynağın bulunması, kuruluş yeri seçimi, proje geliştirme, finans, inşaat ve işletme gibi 

aşamaların başarı ile tamamlanması zorunludur. Özellikle üretim alanının temin 

edilmesi, alan içerisinde gerekli üretim/dağıtım maksatlı yapı ve tesislerin inşa edilmesi 

gerekmektedir. Kuruluş yeri ve inşaat öncesi dönemde arazi edinimi en güç aşamaların 

başında gelmekte olup, kuruluş yerinin temini için satın alma, kiralama ve kamulaştırma 

gibi yöntemler kullanılmaktadır. Belirtilen arazi edinim yöntemlerinin gerek maliyeti, 

gerekse edinim süresi ve uygun yöntemlerin uygulanması aşamaları yatırımların 

gecikmesine ve hatta yatırım maliyetlerinden çok büyük artışın olmasına yol açmakta ve 

arazi edinim süreci tamamlanamadığı için birçok projeden vazgeçildiğine sık tanık 

olunmaktadır.   

Bu çalışmada; yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerji santralleri ele 

alınmış olup, rüzgar enerjisinin üretimi için gerekli olan arazinin temin edilebilmesinde 

kullanılan yöntemlerden özellikle acele kamulaştırma işlemleri ve bu işlemlere karşı 

açılan iptal davaları sonucu yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Çalışma 
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iki kısımdan oluşmakta olup, birinci kısımda rüzgar enerjisi üretim tesisleri ve arazi 

edinimi konusu genel olarak ele alınmış ve ikinci kısımda ise örnek olay olarak seçilen 

İzmir İli Çeşme İlçesi’nde üretime geçilmesi planlanan Rüzgâr Enerjisine Dayalı 

Elektrik Üretim Santrali (RES) Projesi örneği çerçevesinde proje yeri seçimi, çevresel 

etki değerleme çalışması, kamulaştırma uygulamaları, acele kamulaştırma kararı, 

mahkeme kararları ve sonuçları birlikte incelenmiştir. İkincil veriler kullanılarak yapılan 

çalışmanın temel çıktıları kullanılarak sorun tanımlama yapılmış ve arazi edinimi 

aşamasında yaşanan sorunların azaltılması için alınması gereken önlemler veya 

araştırma sonuçlarına dayalı çözüm önerileri sıralanmıştır.  

Bu çalışma altı bölümden oluşmakta olup, birinci bölümde çalışmanın amacı ve 

kapsamı ile sınırlılıkları giriş başlığı altında verilmiştir. İkinci bölümde yenilenebilir 

enerji kaynaklarından olan rüzgar enerji santralleri hakkında bilgiler ele alınmış, üçüncü 

bölümde rüzgar enerji santralinin kurulması aşamasında yapılan ana faaliyetler ve 

özellikle arazi edinim sürecine ilişkin çalışma sonuçları verilmiştir. Çalışmanın 

dördüncü bölümde rüzgar enerji projesi çerçevesinde yapılan acele kamulaştırmaların 

etkisinin değerlendirilmesi yapılmış ve beşinci bölümde çalışmaya esas olan hususlar 

kapsamında “İzmir-Çeşme Rüzgar Enerji Santral Projesi” örneği çerçevesinde kuruluş 

yeri seçimi, arazi edinimi ve kamulaştırma süreçleri incelenmiştir. Araştırmanın altıncı 

bölümünde elde edilen bulgular özetlenmiş ve özellikle arazi edinimi aşamasında 

yaşanan temel sorunlara yönelik çözüm önerileri sıralanmıştır.  
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2. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN RÜZGAR ENERJİSİ   

2.1. Enerji Kaynaklarına Yaklaşım ve Genel Durum Analizi 

Yenilenebilir enerji kaynakları; coğrafi olarak çok geniş alanlarda bulunabilmekte, yerel 

ve modüler olarak istenilen miktarda enerji talebini karşılayacak şekilde 

kullanılabilmekte ve daha çok kırsal ve dağınık yerleşim birimlerinin enerji talep 

yapısıyla uyum göstermektedir.  Bu kapsamda, Türkiye’nin de kurucu ülkeler arasında 

bulunduğu ve halen (34) ülkenin üyeliğine sahip olan İktisadi İşbirliği ve Gelişme 

Teşkilatı veya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (Organisation for Economic 

Cooperation and Development-OECD) bu konuda yapmış olduğu birçok araştırma da 

dikkatleri çekmektedir. OECD’nin yanında, Dünya çapında önemli bir yere sahip olan 

Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency-IEA) adı altında özerk bir 

kuruluş daha vardır. 1974 tarihinde OECD’nin yapısı içinde kurulmuş olan IEA’nın iki 

temel görevi vardır. Bunlar, petrol arzındaki fiziki aksamalara karşı kolektif tedbirler 

yoluyla üyelerinin enerji arz güvenliğini geliştirmek ve (28) üye ülke ve diğer ülkeler 

için güvenilir, ekonomik ve temiz enerji sağlama imkanları üzerine saygın araştırma ve 

analizler gerçekleştirmektir. 

Belirtilen iki büyük kuruluş, dünyada enerji potansiyellerinin üzerinde araştırmalar 

yaparak özellikle üye ülkeleri için geleceğe yön verecek tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu 

iki kuruluşun yaptıkları çalışmalarda en çok dikkatleri çeken nokta ise enerji yapılarının 

bugünü ve geleceği gösteren durum analiz raporlarıdır (Anonim 2011a) (Şekil 2.1). İki 

kuruluş tarafından yapılan çalışmalara göre hidrolik enerjiden sonra toplam enerji 

üretimi içinde rüzgar enerjisinin payında önemli artışın olduğu ve bunun da devam etme 

eğilimine sahip olduğu açıkça ortaya konulmuştur.   
 

Ülke ekonomilerinin gelişiminde, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanında 

kaynak temini konusunda dışa bağımlılığının en aza indirgenmesi için yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanım oranlarının artırılması oldukça önemli görülmektedir. 

Rüzgar enerjisi gibi enerji kaynaklarının tamamının değerlendirilmesine yönelik bilgi ve 
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güvenilir verilere dayalı çalışmaların hızlanması ve özellikle temiz enerji 

teknolojilerinin Türkiye’nin ekonomisine kazandırılmasının bir zorunluluk olduğu ifade 

edilmektedir. Özellikle yenilebilir enerji ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri için 

kullanılan mekanların yerel halkın ekonomik ve sosyal yapısı üzerine etkilerinin sınırlı 

olması nedeni ile hem ekonomik, sosyal ve çevresel avantajlarının olduğu, hem de 

hanelerin gelir kaynaklarına olumsuz etkisinin sınırlı düzeyde kaldığı vurgulanmalıdır.  

Şekil 2.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ve gelecek kullanımı (Anonim 2011a) 

 

Yenilenebilir enerji kaynakları denildiğinde akla ilk olarak, rüzgar, güneş biyokütle, 

hidrojen, hidrolik, jeotermal ve dalga enerjileri gelmektedir. Yenilenebilir enerji 

kaynakları, miktarlarının sınırlı olmaması, çevreye daha az zarar vermeleri ve güvenli 

olmaları nedeniyle fosil yakıtlardan daha avantajlı konumdadır. Gelişmiş ülkelerde 

sürdürülebilir kalkınmaya yardımcı olan ve en yaygın kullanım alanı bulan yenilenebilir 

enerji kaynakları güneş ve rüzgar enerjileridir (Çukurçayır ve Sağır 2008).  

Yukarıda belirtilen avantajlarına karşılık, yenilenebilir enerji kaynaklarının bazı 

dezavantajları da mevcuttur. Hidroelektrik enerjisi elde etmek maksadıyla kurulan 

barajlar sular altında bıraktıkları alanlardaki ekolojik ve biyolojik dengeye zarar 

vermekte, bu alanlara ulaşmak maksadıyla tesis edilen yollar ve enerji nakil hatları, 
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doğanın dengesini bozmaktadır. Güneş enerjisinden faydalanmak maksadı ile tesis 

edilen enerji panelleri verimli tarım arazilerini kullanılamaz hale getirmekte, görüntü 

kirliliği yaratmaktadır. Rüzgar enerjisi için kurulan kolektörlerinden çıkan sesler gürültü 

kirliliğine ve kuş ölümlerine sebep olmaktadır (Çukurçayır ve Sağır 2008).  

Enerjiye olan ihtiyaç sanayileşme ve kentleşme ile insan yaşamının merkezi haline 

gelmesi nedeni ile günümüzde en çok ihtiyaç duyulan enerjinin bir şekilde temini 

gerekmekte olup, çevreye ve insanoğluna en az hasarla elde etmek zorunda olduğu 

enerji türünün kullanılarak üretiminin sağlanmasına ihtiyaç bulunmakta olup, bu da 

yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarından en yaygın olarak kullanılan, rüzgar enerjisidir. 

Rüzgar enerjisi, diğer fosil enerji kaynaklarının atmosfere saldığı gazlar dikkate 

alındığında doğaya dost bir enerji kaynağıdır.  

Rüzgâr gücü, elektrik üretmek için rüzgâr türbinleri, mekaniksel güç için yel değirmeni, 

su veya kuyu pompalama için rüzgâr pompaları veya gemileri yürütmek için yelkenler 

kullanarak rüzgârın kullanışlı formundaki rüzgâr enerjisinin sonucudur. 

Yüzyıllardan beri dünyanın birçok ülkesinde rüzgar enerjisinden, rüzgar milleri 

yardımıyla, su pompalama ve tane öğütme işlemlerinde yararlanılmıştır. Rüzgâr 

millerinin bugünkü modern karşılıkları, elektrik üretmek için rüzgar enerjisini kullanan 

rüzgar türbinleridir. Rüzgâr türbinleri tek başına uygulamalarda, bir güç şebekesine 

bağlı olarak veya bir fotovoltaik sistemle birlikte kullanılmaktadır. Rüzgâr enerjisinin 

kaynak kullanım ölçeği için, çok sayıda rüzgar türbini bir rüzgâr çiftliğini oluşturmak 

için birbirine yakın olarak inşa edilmektedir (Akgün 2006). 

Büyük boyutlu rüzgâr tarlaları, elektrik iletim sistemine bağlanır. Daha küçük tesisler, 

üretilen elektriği sistemden ayrılan yerlerde kullanır. Güç kaynağı olarak rüzgâr enerjisi, 

fosil yakıtlara bir alternatiftir. Çünkü bol, yenilenebilir, alıcı kitlesi geniş, temiz ve 

işlem esnasında sera gazı etkisine neden olmamaktadır.  



8 

 

Yenilenebilir enerji ve diğer enerji kaynakları arasındaki diğer temel fark ise enerji 

kaynağının kendisini yenilemesi, harcanma hızından daha yüksektir. Çünkü, rüzgar 

enerjisinde havanın kendisi değil kinetik enerjisi, güneş enerjisinde ise güneşin kendisi 

değil dolaylı radyasyon kullanılır. 

Yenilenebilir enerjinin alt başlıklarında “yeşil enerji” tabiri de kullanılmaktadır. Yeşil 

enerji, herhangi bir kaynağı tüketmeden enerji üretmek anlamına gelmektedir. Burada 

enerji üretimi, zararsızlığı açısından ve kaynağın sınırsızlığı açısından toplamda daha 

büyük bir enerji üretimi hacmine tekabül etmektedir. 

Fosil yakıtlarda ise, fosil oluşumundan daha hızlı tüketim olduğu için burada sınırlı bir 

kaynaktan söz edilebilir. Sonuç olarak, kaynağı yenilenebilir yapan şey kaynağın 

kendisini yenileme süresi ile harcanma süresi arasındaki ilişkidir. Rüzgar, aslında hava 

akışı anlamına gelse de burada kullanılan asıl kaynak rüzgar sırasında oluşan basınç 

farkının kullanılarak enerji üretilmesidir. Bu şekilde, kaynağın kendisi tüketilmemekte, 

tersine üretime katkı sağlamaktadır.  

Meteorolojik açıdan rüzgar; basınç değişiminin fazla olan, yüksek, engebeli olmayan 

tepe ve vadiler, kıyı şeritleri, kanal etkilerinin meydana geldiği dağ silsileleri, vadiler 

veya tepelerde rüzgar oluşumu çok daha fazla olması nedeniyle her alan üretim alanı 

olarak ele alınamaz. Tanımlanan amaca uygun olarak çeşitli inceleme ve araştırmaların 

yapılması ve uygun zeminin temin edilmesi bu projelerden en önemli husus olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bunun için öncelikle rüzgar enerjisi potansiyellerinin ve yatırım 

yapılabilecek rüzgar kaynak alanlarının bilinmesi gerekli olmaktadır (Şekil 2.2). Resmi 

kurumlarca yapılan çalışmaların sonuçlarına göre rüzgar hızı ve süresi yönlerinden 

enerji üretim potansiyeline sahip olan yerler (bölge, il, ilçe) tespit edilmiş olup, buna 

göre ilgili kamu kurumları tarafından talepte bulunan kişi ve kurumlara enerji üretim 

ruhsatı verilmektedir. Üretim tesisleri için ruhsat verilmesi ve rüzgar enerjisi tesislerinin 

kuruluş yeri; büyük ölçüde hidrolik, termik, nükleer santrallere oranla daha düşük 

düzeyde soruna neden olsa bile bütün enerji yatırımlarında olduğu gibi arazi edinimi ve 

özellikle kamulaştırma temel sorun kaynağı olma özelliğini korumaktadır.   
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Şekil 2.2 Yenilenebilir enerji genel müdürlüğünün rüzgar ölçüm istasyonları (Anonim 2012a) 

 

Enerji üretimi için öncelikle gerekli üretim altyapısının kurulması ve bunun için de 

kuruluş yeri için arazi ediniminin gerçekleştirilmesi esastır. Özellikle üretim yerinin 

temin edilmesi ve bu alan içinde gerekli üretim ve dağıtım tesislerinin inşa edilmesi 

zorunlu olmaktadır. Gerek geleneksel enerji üretim tesisleri, gerekse yenilenebilir enerji 

üretimi için arazi ediniminde; arazilerin satın alınması, kiralanması, irtifak hakkı 

kurulması ve kamulaştırılması yöntemlerin kullanılması zorunlu olmaktadır. Hem kamu 

kurumlarında, hem de özel kurumlarda arazi edinimi ve iyi uygulama rehberlerinin 

hazırlanması ve arazinin edinim sürecinin hızlı, şeffaf, hesapverebilir ve maliyet etkin 

olarak tamamlanması genel olarak mümkün olamamaktadır.  
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2.2 Dünyada Rüzgar Enerjisi 

1970’li yıllarda baş gösteren petrol kriziyle beraber yenilenebilir enerji kaynaklarına 

gösterilen ilginin artması, rüzgar enerjisinin önemli bir enerji kaynağı olarak ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. Özellikle, rüzgar verimi yüksek bölgelerde kullanılan                    

rüzgar türbinleri sınırlı alan uygulamalarının ötesine geçerek, şehir şebekesine katkı 

yapmaya da başlamıştır. 

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları tüm dünyada geniş kullanım alanı 

bulmaktadır. Örneğin; Fransa, ABD, İsrail, Japonya ve Yunanistan güneş enerjisinden 

elektrik üretimi amaçlı yararlanma yollarını araştırmakta, konuyla ilgili çalışmalar 

sürdürülmektedir. Başta Çin olmak üzere Hindistan, Güney Kore, Pakistan,  Tayland, 

Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde biyokütleden enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır 

(Koçaslan 2006). 

Dünya rüzgar enerjisi kurulu gücünün %67’si Avrupa’da, %19’u Kuzey Amerika’da, 

%13’ü ise Asya’da bulunmaktadır. Rüzgar enerjisi, birbirinden farklı coğrafi ve 

ekonomik özelliklere sahip çok sayıda ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün 

dünya genelinde teknik olarak kullanılabilir rüzgar kaynağı yılda 53.000 TeraWatt 

saattir. Rüzgar enerjisi Danimarka, Almanya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa, 

ABD, gelişmekte olan ülkelerden Hindistan, Çin ve Güney Amerika’da, ayrıca Nijerya, 

Hindistan, Yunanistan ve Kıbrıs’da kullanılmaktadır. Avrupa’da rüzgar endüstrisinin 

yarattığı toplam iş sayısının 20.000’i aştığı tahmin edilmektedir. 12.000MW kurulu 

güce sahip olan Almanya’da, 130.000 kişi rüzgar sanayinde çalışmaktadır. Danimarka 

rüzgar endüstrisi 8.500 kişiye iş imkanı sağlamakta, 4.000 kişiye de Danimarka dışında 

çalışma imkanı vermekte olup, bu rakam Danimarka balıkçılık sektöründe yaratılan 

istihdamdan fazladır (Koçaslan 2006). 

Rüzgar enerjisi, Dünyanın birçok ülkesinde geleceği en parlak yenilenebilir enerji türü 

olarak kabul edilmektedir. Bunda, rüzgardan elde edilen elektrik enerjisinin oldukça 

tatmin edici seviyeye ulaşmasının etkisi büyüktür. Almanya’da rüzgar enerjisi 

sektöründe istihdam edenlerin sayısı 35 bin civarındadır. Avrupa ülkeleri 2010’dan beri 



11 

 

enerji ihtiyaçlarının yüzde 13’ünü rüzgardan karşılamayı kararlaştırmıştır. Rüzgar 

teknolojisinin beşiği sayılan Danimarka’nın yıllık teknoloji ihracatı 2.5 milyar dolara 

çıkmıştır (Anonim 2012a). 

World Energy tarafından yayınlanmış çalışmaya göre; 5.1 m/s üzeri rüzgar hızlarına 

sahip bölgelerin uygulamaya dönük ve toplumsal kısıtlar nedeni ile                                   

%4’nün kullanılacağı kabul edilerek, dünya rüzgar enerjisi teknik potansiyeli                    

53.000 TWh/yıl olarak hesaplanmıştır. Bu değerin dünyadaki dağılımı aşağıda 

verilmiştir (Şekil 2.3) (Anonim 2012b).  

 

Şekil 2.3 Dünya rüzgar enerjisi teknik potansiyelinin ülkelere göre dağılımı (Anonim 2012b) 

 

 

Dünyada 2012 yılı sonu yıllık rüzgar enerjisi üretimi 557 TWh/yıl olup, enerji üretimi 

içerisindeki payı %2,6 olmuştur. Aralık 2013 yılı sonu itibariyle işletmede olan rüzgar 

enerji santralarının kurulu gücü ise yaklaşık olarak 300 GW’dır (Anonim 2012c). 
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2012 yılı verilerine göre dünyada rüzgâr enerjisinden en fazla elektrik üreten ülkeler 

sıralandığında Çin, Hindistan, ABD ve Kanada ile beraber Batı Avrupa ülkelerinin 

listeyi oluşturduğu görülmektedir. Bu 10 ülkenin ürettiği enerji miktarı, dünyada bu 

alanda üretilen enerjinin % 85,9’una eşit durumdadır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 

tarafından yapılan ve Yeni Politika Senaryosu olarak adlandırılan hesaplamalara göre, 

ülkelerin rüzgârdan elde etmekte olduğu enerji miktarı, artış eğilimi göstermeye devam 

edecektir. Bu doğrultuda, 2012 yılı itibariyle rüzgârdan elde edilen toplam 282.587 MW 

olan enerji miktarı 2015 yılında 397.859 MW’a, 2020 yılında 586.729 MW’a, 2030 

yılında ise 917.798 MW’a ulaşmıştır (Anonim 2012c) (Şekil 2.4).  

 

 

Şekil 2.4 Rüzgar enerjisinde ilk 10 ülkenin kurulu güç miktarları ve payları (Anonim 2012c) 

 

 

2.3 Türkiye’de Rüzgar Enerjisi 

 

Türkiye’de rüzgar enerjisi ile ilgili yapılan ilk çalışmalar kapsamında, 1960’larda 

Ankara Üniversitesi, 1970’lerde Ege Üniversitesi, daha sonraki yıllarda ODTÜ ve İTÜ 

kapsamında sürdürülmüş olup, son dönemlerde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 

(MAM) bünyesinde de bazı çalışmalar yapılmaktadır.  
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Mevcut koşullarda Türkiye’de elektrik üretiminde kullanılan kaynaklar 

değerlendirildiğinde, doğalgazın bu konuda başı çektiği, hidrolik ve kömür 

kaynaklarının bu enerji türünü takip ettiği görülmektedir. Buna göre ülkemizde 

kullanılan elektriğin yarısından fazlasının ithal olan enerji kaynakları kullanılarak 

üretildiğini göstermektedir.  

TR63 Bölgesinde
1
 biri yenilenemeyen enerji kaynağı, diğer ikisi ise yenilenebilir enerji 

kaynağı olmak üzere üç farklı kaynak kullanılarak elektrik enerjisi üretimi 

yapılmaktadır. Bu kaynaklar, su enerjisini elektriğe çeviren Hidroelektrik Santralleri 

(HES), rüzgâr üzerinden elektrik üretimi yapan Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) ve 

Linyit ile çalışan Termik Enerji Santralleridir. Bununla beraber, Demir Çelik sektöründe 

olduğu gibi yüksek ve kesintisiz enerji ihtiyacı duyan işletmeler, kendi enerji 

ihtiyaçlarını, yine kendi imkânları ile karşılama yoluna gitmişlerdir (Anonim 2013a) 

(Şekil 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.5 Türkiye’de elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı (%) (Anonim 2013a) 

 

                                                           
1
 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanarak, 

25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bazı Düzey 2 

Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile Hatay, 

Kahramanmaraş ve Osmaniye İlleri’ni kapsayan TR63 Düzey 2 Bölgesi’nde kurulan Doğu Akdeniz 

Kalkınma Ajansı, personel alımını 2010 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlayarak faaliyetlerine başlamıştır. 
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Elektrik enerjisi üretiminde doğal gazın ağırlığı devam etmektedir. 2013 yılı verilerine 

göre doğal gazın payı %43,8 olarak gerçekleşmiştir. Hidrolik, linyit ve ithal kömür 

santralleri ise sırasıyla %25, %13 ve %12 paya sahiptirler. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının toplam kurulu güç içerisindeki payı %35 olarak gerçekleşmiştir (Anonim 

2013a).  

 

Türkiye’de enerji santrallerinin yıllık kurulum durumuna bakıldığında, 2010 yılında 

gerçekleşen atak dönemi sonrası bir düşüş yaşanmış olmasına rağmen 2013-2014 

yıllarında belirgin bir artış gözlemlenmektedir (Anonim 2013a) (Şekil 2.5). 

Şekil 2.6 Türkiye’de elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı (Anonim 2013a) 

 
 

Türkiye’de lisanslı rüzgar enerji santrallerine bakıldığında (143) adet santral 

bulunmaktadır. Elektrik Enerjisi Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde elektrik 

enerjisi sektörünün yapılandırılması ve piyasanın işleyişinde; 

- Piyasa yapısı ve piyasa faaliyetlerinin, arz güvenliğini temin edecek şekilde 

oluşturulması ve sürdürülmesi, 

- Sürdürülebilir bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması hedefi doğrultusunda, 

iklim değişikliği ve çevresel etkilerin sektörün her alanındaki faaliyetlerde göz önünde 

bulundurulması, 
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- Elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımında kayıpların asgariye 

indirilmesi, verimliliğin artırılması, enerji politikasının kaynak öncelikleri temel 

alınarak oluşturulacak rekabet ortamı yoluyla elektrik enerjisi maliyetlerinin 

azaltılması ve bu sayede oluşacak kazanımlarla elektrik hizmetinin tüketicilere daha 

makul maliyetlerle sunulması, 

- Enerji arzında dışa bağımlılığı azaltmak üzere, yeni teknolojilerin özendirilmesi, 

kaynak çeşitliliğinin sağlanması ve yerli ve yenilenebilir kaynakların azami ölçüde 

kullanılması, 

- Sektörde yapılacak yatırımlarda yerli katkı payının artırılması, ilkelerine uyum, 

öncelikli politikalar olarak belirlenmiştir (Anonim 2014a). 

 

Günümüzde küreselleşmenin bir gereği olarak yaşanan ekonomik ve sosyal krizleri en 

az zararla atlatabilmek ve geleceğin belirsizlikleri karşısında hazırlıklı olabilmek 

amacıyla kurumların ve ekonomik birimlerin daha tutarlı ve bilinçli bir şekilde hareket 

etmelerini sağlayan planlar hazırlanmak zorundadır.  

 

Çeşitli alanlarda temel amaç ve hedeflerini ortaya koyan ve özellikle orta ve uzun vadeli 

planlamalar kalkınma sürecinin başarısı için önem taşımaktadır. Bu kapsamda “Yerli 

Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı” başlığı altında ele alınan ve 02.07.2013 

tarihli ve 1041 sayılı Karar Numarası ile 07 Temmuz 2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
2
“ kapsamında “Yerli 

Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı”na alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı koordinatörlüğünde ve sorumluluğunda yürütülecek olan “Su Dışındaki 

Yenilenebilir Kaynakların Değerlendirilmesi”nde gerekli çalışmalar planlamaya 

alınmıştır.  

                                                           
2
  05 Haziran 2012 tarihinde 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde 

makroekonomik, sektörel, bölgesel ve tematik konularda 20’si çalışma grubu olmak üzere toplam (66) 

adet Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. Ülkemizin kalkınma gündemini ilgilendiren temel 

konularda oluşturulan Komisyonlarda toplam 3.038 katılımcı görev yapmış olup, T.C. Kalkınma 

Bakanlığınca “Enerji Güvenliği ve Verimliliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014, Ankara” 

yayımlanmıştır. 2014-2018 yıllarını içeren 2014-2018 Onuncu Kalkınma Planı 62.Hükümetin “Hedef-

2023” planı kapsamındadır.   
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- Rüzgâr, güneş, biyokütle ve jeotermal kaynakların elektrik üretiminde kullanılmasına 

yönelik potansiyelin tam olarak tespit edilmesi, bu kapsamda jeotermal aramaların 

hızlandırılması, 

- Su kaynakları dışındaki yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin artırılması için 

yatırım gerçekleşmelerine yönelik izleme ve değerlendirme yapılması, 

- Biyokütle, jeotermal ve güneş kaynaklarının birincil enerji amacıyla değerlendirilmesi 

için mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi, 

- Biyoetanol ve biyodizel yakıtların benzin ve motorinle harmanlanması 

uygulamalarının gıda güvenliği, çevresel etkiler ve tesis kapasitelerinin geliştirilmesi 

açısından izlenmesi konuları üzerinde durulmuştur.    

 

Rüzgâr enerjisinde açıklanan teşvikler ve belirsizlikler, kısa vadede Türkiye’de rüzgâr 

kurulu gücü hedeflerine ulaşmasının mümkün olamayacağını göstermektedir. Yerli 

üretime verilen teşvik uygulanmasının, 2015 yılından sonra da devam edeceğine ilişkin 

güven ortamı sağlanır ve doğrudan üreticilere yönelik de düzenlemeler yapılır ise uzun 

vadedeki hedeflere ulaşılabilir. 

 

Türkiye’de rüzgar potansiyelinin yüksek olduğu 3 ana bölge vardır. Çanakkale-

Balıkesir Bölgesi, İzmir-Manisa Bölgesi ve Osmaniye-Hatay Bölgesidir. Uygulanabilir 

rüzgar enerjisi potansiyeli Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 48.000 MW 

olarak hesaplanmaktadır ve özellikle 2007 yılından bu yana RES kurulu gücü hızlı bir 

artış ile bugün itibari ile 2 GW üzerine çıkmıştır. Ülkemiz kurulu güç büyüklüğü olarak 

ilk 20 ülke içindedir. Mayıs 2009 tarihli Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği 

Strateji Belgesi’nde Türkiye için çok önemli bir hedef belirlenmiş, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2023 yılında yenilenebilir 

enerjiye dayalı olarak üretilen elektriğin tüm elektrik üretim portföyündeki ağırlığının 

%30 düzeyine gelmesi ve rüzgar enerjisine dayalı kurulu gücün en az 20.000 MW 

olması hedeflenmiştir ve bu hedefi ile ilk 5 ülke içerisinde yer almıştır (Anonim 2012c). 

 

Dünyadaki eğilimler de dikkate alındığında, rüzgardan enerji kaynağı olarak 

yararlanmak, Türkiye’nin enerji sektörüne katkı sağlamasının yanısıra yeni istihdam 
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olanakları yaratması bakımından da cazip bir seçenektir. Rüzgar potansiyelinin oldukça 

yüksek olduğu ülkemizde, bu alanda yapılacak araştırma geliştirme çalışmaları 

desteklenerek; büyük çoğunluğu ithal edilen türbinlerin ülkemizde üretilmesi yolunda 

oluşturulacak teknolojik bilgi birikimi ile bu alanda istihdam alanları yaratabilmek 

mümkündür. 

 

2.4 Enerji Üretiminde Mevcut Uygulamalarda Uyulan Mevzuat 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için yapılacak yatırım 

maliyetlerinin yüksekliği, yatırımcıların doğru planlama yaparak öngörülebilir ve 

sürdürülebilir hedeflere yönelmelerini zorunlu kılmaktadır. Bunun ön koşulu ise yatırım 

sürecinin ve yatırımların hukuki güvence altına alınmasıdır.  

 

Elektrik üretiminin yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli 

biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı 

emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu 

amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi 

maksadıyla; 18.05.2005 tarihli ve 25819 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “5346 sayılı 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanun”, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminde uygulanacak 

usul ve esasları belirlemiş ve yatırımcılar için çeşitli teşvikler sağlamıştır. 

 

Bunun yanında; 

 

- 03/03/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun, 

- 30/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Enerji Piyasası Kanunu, 

- 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun, 

- 18/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 
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- 02/05/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 

- 11/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 

- 08/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 

- 05/05/2001 tarihli ve 4650 sayılı değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

- 09/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 

- 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

- 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

- 19/07/2005 tarihli ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 

- 28/02/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu, 

- 15/06/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu, 

- 08/09/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 

- 23/07/1983 tarihli ve 18113 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

- 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim 

Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun, 

- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun,  

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, 

- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği, 

- Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair 

Yönetmelik, 

- Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik, 

- Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında 

Yönetmelik, 

- Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı 

Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 

- Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği, 

- Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, 
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- İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 

- Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin 

Tüzük, 

- 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği, 

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 

2006/3), 

- 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 

- 21/1/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve 

Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde 

Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre 

imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri ile uygulama sözleşmeleri, Türk hukuk 

sisteminde yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrik üretiminde ele alınması gereken 

diğer önemli mevzuattır. 

 

Rüzgar enerjisi ile ilgili kurumlar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (ETKB),   

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),    

- Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), 

- Rüzgar Enerjisi ve Su Santralleri İşadamları Derneği (RESSİAD), 

- Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEKTMK),   

- Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (Global Wind Energy Council-GWEC),    

- Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (Europien Wind Energy Association-EWEA),    

- Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency-IEA).  

 

Türkiye’de, enerji santralleri ile ilgili ilk yasal çerçeve, 08.06.1994 tarihinde kabul 

edilen 08/06/1994 tarihli ve “3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” oluşturmuştur. 16/7/1997 tarihli 

ve “4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve 

İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun”un yürürlüğe konulması 

ile faaliyetler devam etmektedir.   
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4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve 

İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun amacı, “…” “Yap-İşlet 

Modeli” ile üretim şirketlerine ülke enerji plan ve politikalarına uygun biçimde elektrik 

enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve 

işletme izni verilmesi ile enerji satışına dair esas ve usulleri belirlemektir. Hidroelektrik, 

jeotermal, nükleer santrallar ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile çalıştırılacak 

santraller bu Kanunun kapsamı dışındadır.” şeklinde belirlenmiştir. Bu kapsamda, 

yapılan ilk ve en önemli RES projeleri; Bozcaada Rüzgâr Enerjisi ve Çeşme-Alaçatı 

Rüzgâr Enerjisi Projeleri olarak sayılabilir.  

 

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynak rezervlerini tesbit ederek bunlardan en yüksek 

faydayı sağlayacağı alanları tesbit etmelidir. Bu alanda yeni teknolojiler geliştirmek için 

araştırma-geliştirme çalışmalarını sürdürerek, bulunmuş teknolojilerden de 

yararlanmalıdır. Yüksek verimli, çevre dostu, tükenmez nitelikli, kaliteli ve ucuz 

elektrik üretilebilme özelliğine sahip yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak, 

enerji alanında, ülkemiz için önemli bir hamle olacaktır. Böylelikle kaynak 

kullanımında tasarrufun sağlanıp, dışa bağımlılığın azaltılması ile birlikte yeni istihdam 

olanakları da yaratılabilecektir (Koçaslan 2006). 

 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili politikaları, atıl bulunan su 

potansiyelinin bir an önce değerlendirilmesi, güneş enerjisinden elektrik üretimine dair 

kullanılan teknolojilerden faydalanılarak ve söz konusu teknolojiler geliştirilerek güney 

bölgelerimizde çalışmalara hız verilmesi, rüzgar enerjisinden yararlanma konusunda 

yatırımların yapılması, güneş enerjisinden hidrojen elde edilmesi ve termal 

kaynaklardan elektrik üretimi konusundaki teknolojiler incelenerek çalışmalar 

yapılması, teknik altyapının geliştirilmesi, kayıpların en aza indirilmesi ve yenilenebilir 

enerji yatırımlarına çeşitli teşvik, destek ve sübvansiyonların sağlanması biçiminde 

özetlenebilir (Koçaslan 2006). 

, 
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3. RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES) KURULURKEN YAPILAN ANA 

FAALİYETLER 
 

Rüzgar enerjisi yatırımı için uygun kanuni yapının var olmasının yanında, kullanılacak 

olan finansmanın geri dönüşünde ve yatırımın yapılabilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin 

de belirlenmesi maksadıyla öncelikle, kamu yararı kararlarının alınması, sağlıklı 

yapılmış ön etüdler, rüzgar kaynak değerlendirme çalışmaları, uygun sahanın 

belirlenmesi, saha seçiminde uygun rüzgar potansiyellerinin tespit edilmesi, alanın elde 

edilmesindeki satın alma ve/veya kamulaştırılmasına ilişkin hususlar çok büyük önem 

arz etmektedir.    

 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
3
‘nün 

belirlemiş olduğu yapılması gerekli olan şartların yanısıra, 11 Nisan 2015 tarihli ve 

29323 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 

09/04/2015 tarihli ve 5556 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen “Önlisans Başvurusunda 

Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”ne istinaden hazırlanan RES projelerini 

gerçekleştirmek isteyen firmaların yapmak zorunda oldukları faaliyetler kısa kısa 

aşağıda irdelenmeye çalışılmıştır. 

3.1  Enerji Mühendislerince En Verimli Noktaların Tespiti, Ölçümlerin Yapılması 

ve  “Ölçüm Sonuç Raporu”nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite 

Kuruluşlarca Onaylanması 
 

Rüzgar enerjisi jeneratörünün kurulacağı alanın rüzgar rejimi bakımından verimli 

ölçütlerde olması gerektiğinden, bilimsel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veriler                

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

tarafından sağlanan “Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA)”ndan 

                                                           
3  Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), 24 Haziran 1935 tarihinde 2819 sayılı Kanun ile kurulmuş, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı, özel hukuk hükümlerine tabi ve ticari usüllere göre yönetilen kamu 

tüzel kişiliğine sahip, yatırımcı bir kamu kuruluştur. 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Elektrik İşleri Etüt 

İdaresi Genel Müdürlüğü kapatılmış olmakla beraber yenilenebilir enerji ve enerji verimliğine ilişkin 

görevler, 3154 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca kurulan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

(YGEM) çatısı altında sürdürülmektedir. Elektrik enerjisi üretim imkânları ile ilgili mühendislik 

hizmetlerini yürütmektedir. 
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yararlanarak takip edilebilmektedir. Avrupa’da da REPA benzeri çalışmalar daha eski 

tarihlerde yapılmış ve bunlardan da yararlanmak mümkündür. 

 

Bunların yanında, RES projeleri için istenilen kurulu MW4 gücüne istinaden, detaylı 

teknik ve hukuki kontrolleri yapılmış cihazlarla 02 Kasım 2013 tarihli ve 28809 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanan ve halen yürürlükte olan “Enerji Piyasası Lisans 

Yönetmeliği”ne göre rüzgâr ve güneş ölçümlerine ilişkin yükümlülük kapsamında, 

“MADDE 37-(1) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans 

başvurularında, tesisin kurulacağı saha üzerinde, bu Bölüm kapsamında düzenlenen 

şartlara uygun olarak son üç yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli ölçüm yapılması 

zorunludur” hükmünü amirdir.  

 

Koşulların ve fizibilitesinin belirlenmesinin önemi kadar bunların konuşlandırılabilmesi 

için en uygun arazinin belirlenmesi durumudur. Burada en büyük engel arazinin 

bulunmasının yanında kime/kimlere ait olduğu ve bu arazilerin nasıl kullanım için temin 

edileceğidir.  

 

3.2 Nihai Yerleşime Göre Hali Hazır, Orman Mülkiyet Haritaları, Meşcere ve 

Orman Yol Haritaları İle Platform Projelerinin Hazırlanması 

 

Üretim tesisine ait hazırlanacak rapora ilişkin yapılması gereken aşamalar; 

- Bilgi Formu,  

- Üretim Tesisinin Yerini Gösteren 1/25000 Ölçekli Haritalar, 

- Üretim Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi, 

- Tek Hat Şeması,  

- Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliği EK 5’de belirtilen duyarlı 

yöreler kapsamında olup olmadığına ilişkin beyan (EK 1), 

                                                           
4
 W, MW ve GW: Uluslararası Birim Sistemi’nde güç birimleridir. GW: Wattın bir milyar katıdır. Bu 

birim büyük güç santralleri için kullanılır. 1992 yılında işletmeye alınan Türkiye’deki Atatürk Barajı ve 

Hidroelektrik Santralinin (8) türbininin kurulu gücü 2,4 GW olarak verilmektedir.  
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- İlgili kurumdan alınmış olan ve yerleşim yerinin mevcut imar durumunu gösteren 

belge ile imar tadilatının gerekmesi halinde tadilatın yapılmasının önünde herhangi 

bir mevzuat engeli olup olmadığı hakkında şirket beyanı, 

- Proje geliştirilen arazinin, proje santral sahasının; mutlak tarım arazilerini, özel ürün 

arazilerini, dikili tarım arazilerini, sulu tarım arazilerini ve çevre arazilerde tarımsal 

kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerinden 

alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya söz konusu belgenin aslı ile 

birlikte sunulacak fotokopisi, 

- Orman mülkiyet haritalarının (Şekil 3.1), meşcere haritalarının (Şekil 3.2 ve 3.3), 

orman yolları haritalarının (Şekil 3.4) temini ve projelerin bu veriler ışığında 

hazırlanması gerekmektedir. 

 

Şekil 3.1 Orman Mülkiyet Haritaları (Isparta Örneği) (Anonim 2015b) 
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Şekil 3.2 Orman Meşcere Haritası (1) (Anonim 2015b) 

 

Şekil 3.3 Orman Meşcere Haritası (2)  (Anonim 2015b) 
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Şekil 3.4 Orman Yol Haritaları (Anonim 2015b) 

 

Yukarıdakilere ilave olarak orman amenajman haritaları da hazırlanır. Orman 

amenajman haritaları; üzerinde eşyükselti eğrileri bulunmayan, okunabilir halde, 

olabildiğince az fakat gerekli bilgi içerecek biçimde düzenlenmiş haritalardır.  Yerleşim 

yerleri, küçük mera, mahalle, lokal yer, yayla, pınar gibi diğer isimler haritada gösterilir. 

 

3.3 İlgili Kurum ve Kuruluşların İmar Planına Esas Görüşlerinin Alınması 
 

 

İmar planına konu edilecek alanlar için, onay kurumlarınca talep edilen kurum ve 

kuruluş uygunluk görüşleri alınması gerekmektedir. Rüzgar enerji santralleri için 

hazırlanacak imar planları öncesinde, planlama mevzuatı gereği alınması gerekli kurum 

görüşleri: 

 

- Karayolları Bölge Müdürlüğü, 

- DSİ Bölge Müdürlüğü, 

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 

- Orman Bölge Müdürlüğü, 

- Çevre İl Müdürlüğü, 
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- TEİAŞ, 

- Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

- Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü, 

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 

- BOTAŞ, 

- Atom Enerjileri Kurulu, 

- Türk Telekom, 

- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 

- Doğalgaz Dağıtım Şirketi, 

- Elektrik Dağıtım Şirketi, 

- İl Sağlık Müdürlüğü, 

- Genelkurmay Askeri Bölgeler Değerlendirilmesi,   

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 

- Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), 

- Genelkurmay Protokolü doğrultusunda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu (TÜBİTAK) görüşü. 

 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri gereğince elektrik piyasasında 

faaliyette bulunacak tüzel kişilere EPDK tarafından lisans verilmektedir.  

 

3.4 Yol ve Platform Projelerine Uygun Olarak Tescil Beyannamelerinin 

Hazırlanması 

 

Rüzgar enerji santrali kurulması planlanan aday alanlarla ilgili önemli olan bir diğer 

husus rüzgar türbinlilerin kurulacağı alanlar ile platformların alanlarına ilişkin il-ilçe-

köy-mahalle-ada-parsel bilgilerin yanında, kadastral paftanın lejantında, üretim tesisi 

yerinin hali hazırdaki imar durumuna (orman, mera, tarım arazisi, sanayi, mesken gibi) 

ve arazinin mülkiyet dağılımına (miktar ve oranları da belirtilerek, kamu, şahıs, vakıf 

gibi) ilişkin bilgiler de yer almaktadır (Şekil 3.5). 
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Tescil beyannamelerin içeriğinde (4) ana kalemde kullanım görülebilir. Bunlar, türbin 

ped alanları, bağlantı yolları, şalt sahası alanı ve enerji nakil hattıdır.  

 

Şekil 3.5  Tescil Beyanname Örneği (Anonim 2015b) 

 

 

3.5 Tescil Beyannamelerinin EPDK’ya Sunulması 

 

Her bir tescil belgesi, her parsel için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Hazırlanacak tescil 

belgeleri o parsele özeldir. Tescil beyannamesi içinde tapu bilgileri, kamulaştırılacak 

alan bilgileri ve kamulaştırma haricinde kalan alan bilgileri yer almaktadır.  

 

Bu onaylı tescil belgeleri, kadastro paftalarının üzerine ve çizilmiş proje sahası meslek 

odasına kayıtlı harita mühendisliği bürosu tarafından onaylanmış şekilde EPDK’ya 

teslim edilecek olan kamulaştırma dosyasına ilave edilmektedir. 

 

Tescil beyannameleri, yetkili veya meslek odalarına kayıtlı harita mühendisliği büroları 

tarafından düzenlenen beyannamelerdir. Kamulaştırma dosyaları içerisinde (4) ana 
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başlık bulunmaktadır. İlgili tescil beyannamelerinin hazırlanmasında kullanılan ve ilgili 

tapu müdürlüğünce onaylanmış tapu kayıt örnekleri ve ilgili kadastro müdürlüğünce 

onaylanmış “onaylı kadastro paftaları” kamulaştırma dosyasına eklenmekte ve yine 

meslek odasına kayıtlı harita mühendisleri tarafından hazırlanan proje sahası ile 

kadastro paftalarının çakıştırıldığı proje, ıslak imzalı olarak kamulaştırma dosyası içinde 

EPDK’ya sunulmaktadır. 

 

3.6 EPDK Tarafından Tescil Beyannamelerin (Kamulaştırma Dosyalarının) 

İncelenmesi ve İlgili Tapu Kadastro Müdürlüklerine İncelenmek ve 

Onaylanmak Üzere Gönderilmesi 

 

EPDK’ye sunulan kamulaştırma dosyası içeriği kurum personeli tarafından usulünce 

hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilerek ilgili çalışmalar kağıt üzerinde ve CD 

ortamında ilgili tapu müdürlüğü ve kadastro müdürlüğüne incelenmek üzere 

gönderilmektedir.   

 

Beyanların teknik incelenmesi sonucunda, doğru bilgilerin olduğunun tespit edilmesini 

müteakip, belirlenen tüm parsellerin üzerindeki şerhler, beyanlar, ipotekler, hacizler vb. 

bilgileri ihtiva edecek şekildeki tapu kayıtlarının gönderilmesi talep edilmektedir. 

 

3.7   İlgili Tapu Kadastro Müdürlüğünce İncelenen ve Onaylanan Beyannamelerin 

EPDK’ya İade Edilmesi 

 

İlgili tapu müdürlükleri, kamu yararı adına ihtiyaç duyulan ve elektrik dağıtım 

tesislerinin kurulabilmesi amacıyla gerekli olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 

mülkiyetindeki taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin yürütülmesi maksadıyla 

resmi tapu beyannamelerini tamamlayarak, EPDK’ya dosyayı iade etmektedir. 
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3.8  EPDK Tarafından Kamu Yararı Kararı Alınması ve Maliye Bakanlığının 

Onayına Sunulması 

Kamu yararı kararının alınması, kamulaştırma işleminde hazırlık işlemi niteliğindedir. 

Çünkü bu karar alınmadan kamulaştırma sürecine başlanılamaz. Kamu yararı kararı 

verecek merciler kanunda belirtilen toplanma ve karar yeter sayılarına uygun olarak 

kamu yararı kararı vermek zorundadırlar (Atik 2013).  

Enerji alanlarının kamulaştırılmasına yönelik olarak, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3. Bölüm-MADDE 19-(1) “Elektrik piyasasında üretim 

veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk                        

tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için  gerekli  olan  kişilerin özel 

mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından 

değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından kamu yararı kararı verilir. 

Söz konusu karar çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemleri 4/11/1983 tarihli ve 2942 

sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda belirtilen esaslar dâhilinde üretim faaliyetlerinde 

bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığı, 

dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılır.                    

Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer 

giderler kamulaştırma talebinde bulunan önlisans veya lisans sahibi tüzel kişi tarafından 

ödenir.” şeklinde ifade mevcuttur.  

 

Üretim tesisi kurulması için gerekli olan taşınmazlara ilişkin kamu yararı kararı, irtifak 

hakkı tesisi, kullanma izni, kiralama yapılması, Hazineye ait taşınmazlar dışındaki kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların devir kararının alınması, mera tahsis 

değişikliği talebiyle Kuruma başvurabilir. Taleplerin, Kurum tarafından 

değerlendirilerek uygun görülmesi durumunda, kamu yararı kararının verilmesi sonucu, 

kamulaştırma işlemleri üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel 

hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığı, dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans 

sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılır. 
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Önlisans, üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına 

başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli 

verilen izindir. Mücbir sebep hâlleri hariç (24) ayı geçemez. Başvurunun kaynak türüne 

ve kurulu gücüne bağlı olarak, bu sürenin (36) aya kadar uzatılmasına ilişkin hususlar, 

Kurul kararı ile düzenlenir
5
. Önlisans; bağlantı ve sistem kullanım anlaşması, yerleşim 

yeri temini (kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi veya kiralama işlemleri), bildirimler, 

ruhsatlar ve onaylar ile ilgili süreçtir. 

 

3.9  Lisans Alabilmek İçin Hazırlanan Belgelerin (Şirket Yapısı, Taahhütname, 

ÇED Belgesi, Lisans Bedeli vb.) EPDK’na Sunulması ve EPDK Tarafından 

Uygun Bulma Kararının Verilmesi  

 

Ekonomik büyümenin kaçınılmaz olduğu gerçeği karşısında ekonomik büyümenin 

çevresel etkileri kapsamında sosyal ve ekonomik durumlara olumsuz etki etmeyecek 

şekilde çalışmalara zemin hazırlamak, kontrol etmek ve kalkınmayı sağlıklı bir temele 

maksadıyla ÇED raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Çevre değerlerini ekonomik 

politikalar karşısında korumanın yanısıra planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün 

olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilmesi ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin 

alınmasının sağlanması önemli bir husustur. 

 

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı 

alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, 

proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez (Anonim 2015c). 

Lisans hakkı kazanan şirket tarafından önlisans sürecinde tamamlanacak ilk faaliyet 

ÇED sürecidir. (ÇED olumlu kararı olmadan diğer hiçbir izin faaliyetine başlanamaz)  

Yatırımcı tarafından inşa edilecek tesislerle ve tesis yerleri ile ilgili olarak muhtemel bir 

                                                           
5
 02 Kasım 2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve halen yürürlükte olan “Enerji 

Piyasası Lisans Yönetmeliği (Md.9). 
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olumsuz durumun ortaya çıkması halinde bütün sorumluluk yatırımcıya ait olacaktır. Bu 

kapsamda yatırımların inşaat ve işletme sonrası faaliyetlerinin çevreye zarar 

vermeyecek şekilde yürütebilmesi maksadıyla, inşaat sürecinde ÇED izleme, faaliyet 

döneminde ise çevre denetimi yapılmaktadır.  

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetimi Genel 

Müdürlüğü’nün 1993-2014 tarihleri arasında vermiş olduğu “Olumlu” ya da                      

“ÇED Gerekli Değildir Kararları”nın sektörel dağılımı incelendiğinde, enerji sektöründe 

%24 oranında olumlu kararı, %6’sında ise ÇED gerekli değildir kararı dikkat 

çekmektedir (Şekil 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Şekil 3.6 ÇED Kararlarının 1993–2014 Döneminde Sektörel Dağılımı 
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5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13/f maddesi “Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı (Atfen 

6446 sayılı) Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynak alanlarının 

kullanımı ile ilgili yatırımları” hükmü gereğince Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) 

Kanunu’nun kapsamındaki yatırımlar için EPDK tarafından, proje alanında yer alan 

tarım arazilerinin tarım dışı kullanım talebi yapılmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürlüğü tarafından bu talepler değerlendirilmekte ve uygun görülmesi halinde 

“Tarım Dışı Kullanım İzni” verilmektedir. 

3.10  Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Bakanlığı)’nca Bakanlar Kuruluna 

Acele Kamulaştırma Kararı Alınması İçin Başvurulması 

 

Acele kamulaştırma kararını almaya yetkili kurum, Bakanlar Kuruludur. Maliye 

Bakanlığı tarafından alınan “Kamu Yararı Kararı” ve gerekli olan tüm belgelerle 

Bakanlar Kuruluna başvurulur
6
. 

 

3.11  İmar Planlarının Hazırlanarak Onaylanması 

 

İmar planlarının onaylanması esasen; büyükşehir olan illerde büyükşehir ve ilgili ilçe 

belediyesi tarafından, büyükşehir olmayan illerde il özel idaresi ve/veya ilgili 

belediyeler tarafından, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin verdiği yetkiye 

dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (enerji tesisleri vb. için) resen 

yapılabilmektedir.   

 

3.12 Lisansın Yayımlanması  

 

Lisans, piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiye EPDK tarafından verilen izin 

belgesidir. Yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul Kararı ile lisans verilir, 

lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazetede 

yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur. 

                                                           
6
   İleriki bölümde bu husus detaylı olarak incelenmiştir. 
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3.13 Bakanlar Kurulunca “Acele Kamulaştırma Kararı”nın Alınması ve Resmi 

Gazetede Yayımlanması 
 

Bakanlar Kurulu tarafından alınan “Acele Kamulaştırma Kararı” Resmi Gazetede 

yayımlanarak karar yürürlüğe konulmaktadır. Resmi Gazetede yayımlanan birçok 

kararın incelenmesi halinde kamulaştırılacak alanın genel olarak tanımlandığı ve 

yerleşim yeri (il-ilçe-belde-mahalle-köy) ile ada ve parsel tanımlaması yapılarak kararın 

alınarak yayımlanmasının genellikle ihmal edildiği dikkati çekmektedir. İlan edilen 

proje sahasının detaylı tanımlanmaması, kamuoyunda tartışmaların artmasına neden 

olmaktadır.   

3.14 Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğünce) Tarafından, Bakanlar 

Kurulunca Alınan “Acele Kamulaştırma Kararı”nın İlgili İl Defterdarlığına 

Gönderilmesi 
 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7’nci maddesi gereğince kamulaştırma kararı 

alınması ile taşınmazların aynı Kanunun 27’nci maddesine göre acele 

kamulaştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alınmasına yönelik işlemler Bakanlık 

tarafından yürütülmektedir. Bakanlar Kurulunca, taşınmazların acele kamulaştırılmasına 

karar verilmesini müteakip; EPDK tarafından Maliye Bakanlığına gönderilen bilgi ve 

belgeler, kamulaştırma kararı ve Bakanlar Kurulu kararının birer örneğini içeren dosya 

Bakanlık tarafından taşınmazın bulunduğu valiliğe (defterdarlık) gönderilmekte ve acele 

kamulaştırmaya ilişkin işlemler İdare
7
 tarafından koordineli olarak yürütülmesi 

sağlanmaktadır.  

 

3.15 İl Defterdarınca Görevlendirilen Hazine Avukatı Tarafından İlgili Asliye  

Hukuk Mahkemesinde Acele Kamulaştırma Davasının Açılması  
 

İdarenin, tapuda kayıtlı taşınmazlar hakkında yapacağı kamulaştırma işlemlerinde, 

kamulaştırma kararı aldıktan sonra, öncelikle satın alma usulünü uygulaması 

                                                           
7
   4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 2’nci maddesine göre idare; “yararına kamulaştırma 

yetkisi tanınan kamu tüzel kişilerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini” 

ifade etmektedir. Buna göre kamulaştırma yapılacak özel kişi ve kuruluşlar da idare tanımı içinde yer 

almaktadır. 
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gerekmektedir (Md. 8/1). Kamulaştırmayı yapacak idarece oluşturulan kıymet takdir 

komisyonu, kamulaştırılacak taşınmazın değerini 2942 Sayılı Kanunun 11’inci 

maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edecektir (Md. 8/II). Ayrıca idare, tahmin 

edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden oluşan bir veya birden 

fazla uzlaşma komisyonunu kuracaktır. Komisyonların oluşumuna ilişkin uyuşmazlıklar 

idari yargıda görülmektedir (Kırmacı 2011). 

 

2942 Sayılı Kanun gereğince, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası 

kapsamında mahkemenin taşınmazın idare adına tescil edilmesine yönelik verdiği 

kararlar kesindir
8
. Buna göre, bu kararın temyiz edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle 

taşınmaz maliklerinin, tescile karşı Yargıtay nezdinde itiraz etme hakkı 

bulunmamaktadır. Sadece bedele itiraz edilebilmektedir. İtiraz tapu tescilini kapsamaz 

kamulaştırma bedeline ve kamulaştırılan arazinin miktarına yöneliktir (tamamı 

kamulaştırılmayan parseller yetersiz kullanım alanına neden olması gerekçesi gibi). 

 

3.16 Mahkeme Tarafından Oluşturulan Bilirkişi Heyeti Marifetiyle Bedel 

Tespitinin Yapılması, Tespit Edilen Bedelin Karara Bağlanması ve Kararın 

İlgili Kurum/Kuruluşa Tebliği ve Bedelin Ödenmesi 

 

Malik veya yetkili temsilcisi ile idare arasında anlaşma sağlanamaması halinde, idare 

4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine göre 

kamulaştırma işlemine devam etmek amacıyla taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk 

Mahkemesine başvurması üzerine, mahkeme tarafından bilirkişi tayin edilmektedir. 

 

Açılan davada mahkemece verilen el koyma kararı ile mülkiyet idareye geçmemekte 

yine mahkemece verilen taşınmazın kıymet takdiri gerçek bedel olarak 

                                                           
8
  4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun Madde 10-(Değişik: 24/4/2001 - 4650/5 md.)’a 

göre; “…..mahkemece, taşınmazın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine 

ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü 

kesin olup tarafların bedele ilişkin temyiz hakları saklıdır” şeklinde belirtilmiştir.  
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nitelendirilmemektedir. Mahkeme tarafından tespit edilen bedel; taşınmaz, kaynak veya 

irtifak hakkının kamulaştırılma bedeli olacaktır.  

 

Bedelin, ilgili kuruluş tarafından belirlenen bankaya malik adına ödeme yapılmaktadır. 

Ancak, maliklerin yatırılan bedeli alması malikin kamulaştırma bedelini kabul edildiği 

manasına gelmemektedir. Uzlaşılması durumunda, uzlaşılan parsellerin tapuya  tescili 

gerçekleştirilmektedir. Acele kamulaştırma kapsamında yapılan tüm faaliyetler ve 

ödemeler, lisans/önlisans sahibi şirket tarafından yapılmaktadır. Acele kamulaştırmaya 

konu araziler için irtifak hakkı bedeli ödenmemektedir (hazine arazilerinde lisans süresi 

boyunca irtifak hakkı bedeli ödenmektedir). 

 

3.17  Orman Ön İzin Belgesinin Alınması 

 

Orman ön izin belgelerinin alınması 18 Nisan 2014 tarihli, 28976 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci maddelerinin Uygulama 

Yönetmeliği’nin “Ön İzin ve Ön İzin Süre Uzatımı” başlıklı 15’inci maddeye göre 

yürütülmektedir. 

 

Buna göre; “(1) Uygun görülen taleplere yirmidört aya kadar ön izin verilebilir. …            

Ön izin süresi toplam otuzaltı ayı geçemez. Ancak nükleer tesis izinlerinde bu süre 

toplam altmış aydır. (2)  Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir inşaat 

faaliyetine müsaade edilmez.” şeklinde ifade edilmektedir. 

 

Orman ön izin dosyası ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, Orman Bölge 

Müdürlüğüne başvurulup, Orman Genel Müdürlüğünün uygunluk onayı ve Bakan 

imzasıyla ön izin belgesi çıkartılmaktadır. 

 

Bedellerin tespiti, 18 Nisan 2014 tarihli 28976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesinin Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine göre 

belirlenmektedir. Ancak, Orman Genel Müdürlüğünce 03 Temmuz 2014 tarihli ve 

“Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci maddelerinin Uygulanması Yönetmeliği İzin Türü 
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Katsayı Tespiti” konulu talimatıyla; ilgili Yönetmelik ve Orman Kanunu’nda yer 

almamasına rağmen ilave ağaçlandırma bedeli altında ayrı bir bedel daha alındığı tespit 

edilmiştir.  

 

Birçok yatırımcı tarafından TC. Danıştay Başkanlığı’na Türkiye Madenciler Derneğinin 

Orman ve Su İşleri Bakanlığının uyguladığı Dosya No: 2014 tarihli “Ağaçlandırma 

Bedeli” ve “Arazi İzin Bedeli” konulu talep gerekçesi, Orman Kanunu’nda madencilik 

faaliyetlerinden alınacak bedelinin adının ne olduğu ve nasıl hesaplanacağı açık olarak 

belirtilmediğinden bu husus dava konusu yapılmış olup, davaların halen sürdüğü 

görülmektedir
9
. Katsayıların uygulanması hususunda 26 Şubat 2015 tarihinde bir 

talimat daha verilmiştir. 

 

3.18 Orman Kesin İzinlerinin Alınması  

 

Kesin izin, Orman Kanununun 17 ve 18’inci maddelerine göre amacı doğrultusunda 

kullanılmak üzere verilecek izni ifade etmekte olup, imar planları ve eklerinin 

hazırlanmasını müteakip orman kesin izinlerinin çıkartılabilmesi maksadıyla Orman 

Bölge Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Orman Kanunu’nun 16’ncı 

maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre; “kesin izin süresinin 

kırkdokuz yılı geçmemesi” gerekir.    

 

3.19 Kesin İzin Sonrası Sahaya Girilmesi 

 

Kesin izin belgesini alan rüzgar enerji tesisini kuracak şirket ile Orman Şefliği 

yetkililerince “Arazi Teslim Tutanağı” onaylatılmaktadır. Bu onaydan sonra, Orman 
                                                           
9
 T.C. Danıştay Başkanlığına Türkiye Madenciler Derneğinin Orman ve Su İşleri Bakanlığının uyguladığı 

Dosya No: 2014 tarihli dava devam etmektedir. Bu dava konusu uygulamada Yönetmelik ile yapılan 

düzenlemeler sonucu madencilik faaliyetlerinden “Ağaçlandırma Bedeli” ve “Arazi İzin Bedeli” adı 

altında iki bedel alınmaktadır. Alınan bu bedellerin tutarı ise Orman Genel Müdürlüğünce belirlenmekte 

ve yıllar geçtikçe hem hesaplama yöntemi değiştirilmekte hem de bedel tutarları oldukça yüksek 

oranlarda artırılmaktadır….öncelikle yürütmenin durdurulmasına ve iptal kararının verilmesini” talep 

etmişlerdir. 



37 

 

Şefliği görevlileri nezaretinde kesin izin sınırlarının araziye işaretlenmesi ve ilgili şeflik 

tarafından kontrolünün yapılması, orman emvalinin (ağaçların işaretlenmesi) sonrasında 

gereken miktar kadar ağaçların kestirilmesi ve sahanın şirket yetkilisine teslim edilmesi 

işlemleri yürütülmektedir. Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesinin Uygulama 

Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesine göre “İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; 

söz konusu sahaların orman idaresine teslim yapılmakta” ve özellikle madencilik 

projelerinden olduğu gibi arazinin eski haline getirilmesi için büyük emek ve kaynak 

harcanmasına genellikle gerek olmamaktadır. Rüzgar enerji santralleri planlanması ve 

yapılaşması sürecinde rüzgâr enerji santralinin onay/izin/yapım süreçleri 

tamamlanmadan işlemlere başlanmaması gerekmektedir.   
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4. RÜZGAR ENERJİ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK ACELE 

KAMULAŞTIRMALARIN ETKİSİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ   

 

Kamulaştırma, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun “amaç ve kapsam” başlığı 

altındaki 1’inci maddesinde; “Kanun, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve 

özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, Devlet ve kamu 

tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin 

hesaplanmasını, taşınmazın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan 

taşınmazın geri alınmasını, idareler arasında taşınmazların devir işlemlerini, karşılıklı 

hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini 

düzenler” denilmektedir. 2942 Sayılı Kanunun 1’inci maddesinde özel kanunlarına 

dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu 

Kanun hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  

 

Birçok kaynakta “kamulaştırma” kavramının tanımının yapılmış olduğu görülmekte 

olup, genel olarak kamulaştırma; devlet/kamu tüzel kişileri tarafından toplam ve/veya 

kamu yararı için gerekli olan ve özel kişilere ait olan taşınmazlar veya kaynakların, 

yasama organı tarafından belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde, yetkilendirilmiş 

kurum/kuruluşlarca resen alınan kararlar/yatırım programları doğrultusunda ve bedeli 

peşin veya taksitle ödenerek mülkiyetinin kamuya mal edilmesi veya kamu yararına 

irtifak hakkı tesis edilmesidir. Malikin rızasına bakılmaksızın, bir kamu hizmetinin veya 

kamu teşebbüsünün iş ve işlemlerinin yürütülmesine tahsis edilmek ya da emlakine 

katılmak üzere özel mülkiyette bulunan taşınmazların bedeli peşin veya taksitle 

ödenerek zorla iktisap edilmesini ifade etmektedir  

 

 

Kamulaştırma hazırlık işlemleri, kadastro görmüş ve görmemiş yerlerde tespit işlemleri, 

altyapı yatırımları, ekonomik ve fiziksel yeniden iskan, imar ve şehircilik, savunma, 

toplulaştırma, kamulaştırma bedelinin saptanması ve ödenmesi, değerleme yöntemleri 

ve bunların uygulamaları, ağaç, ürün ve varlık bedellerinin saptanması, kamulaştırmada 

maliklerin hakları, yeniden iskan öncesi ve sonrası malikin/hane halkının tarımsal ve 

toplam gelirinin karşılaştırmalı analizi, sosyal yapı ve çevre kalitesindeki                    

değişmelerin analizi gibi konuların teorik ve uygulamalı olarak incelenmesi 
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kamulaştırma öncesi ve sonrası gerekli olan analizlere katkısı olacağından 

disiplinlerarası çalışmayı gerektiren bir olgu olarak görülmektedir. Başından sonuna 

kadar kamulaştırma süreci; gayrimenkul geliştirme uzmanlığı yanında hukuk (kamu 

hukuku/özel hukuk), siyaset bilimi/halkla ilişkiler, maliye, iktisat, sosyoloji, inşaat 

mühendisliği, mimarlık, ziraat mühendisliği, şehircilik/kırsal planlama/kentsel 

planlama, sosyoloji gibi birçok bilim dalının çalışma alanına girmekte ve arazi edinimi 

ve kamulaştırma sürecinin çok yönlü etkileri olmaktadır.  

 

Kamulaştırma yöntemleri olarak bilinen yöntemler ise, satın alma, tam kamulaştırma, 

kısmen kamulaştırma, acele kamulaştırma, irtifak hakkı tesis etme, bedelsiz kullanım, 

iki idare arasında taşınmaz devri/trampa olarak sırlanabilir. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Taşınır ve Taşınmaz Edinme” 

başlığı altında “Madde 45-...Kamu idareleri, taşınmaz satın alma veya kamulaştırma 

işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilir. Genel bütçe 

kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu 

idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Hazine 

adına tescil edilen taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir. Bu tescil işlemleri, 

adına tescil yapılan idarenin taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili birimine bildirilir.” 

şeklinde kimlerin nasıl kamulaştırma yetkisine haiz olduğu belirtilmiştir. Aynı şekilde, 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 ve 6’ncı maddelerinde ise kamu yararı kararı 

verecek merciler ile onay makamları belirtilmektedir. 

 

Kamulaştırma yöntemlerinden olan acele kamulaştırma, kanunun istisnai olarak 

öngördüğü bir usuldür. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda “Acele Kamulaştırma- 

Madde 27-3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun uygulanmasında yurt 

savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya 

özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmazların 

kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere 

ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmazın (Değişik ibare: 

24/4/2001-4650/15 md.) 10’uncu madde esasları dairesinde ve 15’inci madde uyarınca 
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seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik 

ibare: 24/4/2001-4650/15 md.) 10’uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda 

belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaza el konulabilir. Bu Kanunun 3’üncü 

maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak 

miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir” şeklinde ele alınmıştır. 

 

Acele kamulaştırmanın, olağan kamulaştırmadan farkı; Milli Müdafaa Mükellefiyeti 

Kanunu’nun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleciliğine Bakanlar 

Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü 

durumlarda gerekli olan taşınmazların kamulaştırılmasında söz konusu olan idari bir 

uygulamadır. Ancak, acele kamulaştırma usulü, birçok soruna neden olabilecek şekilde 

ve genel ifadelerle düzenlenmiştir.  

 

Acele kamulaştırma, olağan kamulaştırmadan bir diğer farkı ise; kıymet takdiri 

dışındaki işlemler daha sonradan tamamlanmak üzere, öngörülen usul ve şekilde 

taşınmaza el konulma şeklidir. Acele kamulaştırma veya el koyma (atma) davası, bir 

nevi delil tespiti davasıdır. Davanın kabul edilmesi, tapuda malik olarak kişinin 

değişmesine sebep olmayacaktır. Bu davanın kabulü ile idare orada kamu yararı olan 

işlemi yapabilecektir. Fakat işlemler sona ermeyecektir. Tıpkı, normal kamulaştırma 

sürecindeki gibi işlemler aynen yapılacaktır. İdare öncelikle malın sahibi ile anlaşma 

yoluyla satın almayı deneyecektir. Bu işlemde uzlaşma olursa, belirlenen bedel 

ödenerek kamulaştırma işlemi sonlandırılacaktır. 

 

Fakat uzlaşma sağlanamazsa idare tarafından ayrıca “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 

ve Tescil Davası” açılacaktır. Uygulamada bazı durumlarda idare işi sürüncemede 

bırakma amacıyla zaten kamu yararı olan acil konuyu çözdüğü için açmamaktadır. Bu 

durumda malın sahibi de bedelin tespitine yönelik bir tespit davası açabilecektir. Ayrıca 

makul sürede idare tarafından bedel tespiti ve tescil davası açılmaz ise malın sahibi 

kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat davası açma hakkına haiz olacaktır. 

Yerleşik yargı içtihatlarında belirtilen makul süre 6 aydır. Bu süre içerisinde idarenin 

tescil davası açması gerekmektedir (Anonim 2014b). 
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Acele kamulaştırmanın uygulanabilmesi için ya olağanüstü bir durum ya da olağanüstü 

bir durumu tespit eden bir Bakanlar Kurulu Kararı söz konusu olmalıdır. Bu hali ile 

yerel yönetimler ve kamu kuruluşların yetkisinde olan olağan kamulaştırmadan 

farklılaşmaktadır. Bakanlar Kurulunun böylesine bir durum tespiti sonucu aldığı “acele 

kamulaştırma” kararları, her Bakanlar Kurulu Kararı gibi, Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.   

 

Acele kamulaştırma, 31.08.1956 tarih ve 6830 sayılı İstimlak Kanunu’nun 27’nci 

maddesi ile “acele istimlak” olarak yasal mevzuata girmiş, söz konusu düzenlemenin 

08.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile yürürlükte kaldırılmasından 

sonra 2942 Sayılı Kanunun 27’nci maddesinde Türkçesi güncelleştirilerek yer almış bir 

kavram ve idari uygulamadır. 2942 Sayılı Kanunun 27’nci maddesi Bakanlar Kurulu’na 

doğrudan kamulaştırma kararı alma hakkı tanımaktadır. Bakanlar Kurulu “acele 

kamulaştırma” yetkisini ilk defa 1978 tarihinde kullanmıştır
10

. Acele kamulaştırma 

kararları 1978 ve 1979’te (4), 1980’de (6), 1990’larda (4), 2000’li yıllarda (105) olmak 

üzere toplam (119)’a ulaşmıştır. Yine Resmi Gazetede yapılan tarama sonuçlarına göre, 

Bakanlar Kurulu, 2011 yılında (28), 2012 yılında (160) ve 2013 yılında ise (250) 

civarında acele kamulaştırma kararı alındığı bilgisine ulaşılmıştır (Anonim 2014b).  

 

Kararların dayanağını ise, Bakanlar Kurulunun 2004 yılında aldığı bir karar 

oluşturmaktadır. Bakanlar Kurulu, 14 Eylül 2004 tarihinde “seferberlik” gibi zorunlu 

haller için alınan “acele kamulaştırma” kararı yetkisini EPDK’ya devretmesi üzerine 

EPDK kamulaştırma işlemlerini bu karara dayandırarak uygulamıştır.  

 

Acele kamulaştırma kararlarının normal kamulaştırma kararlarına göre tercih 

edilmesinin de birçok nedeni bulunmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri süre 

olmaktadır. Belli bir aşamadan sonra normal kamulaştırma işlemlerinin aynısı 

                                                           
10

  Şanlıurfa’da bir şahsin 400 m²’lik arazinin 1975 yılında Savunma Bakanlığı’nın adına tescil edilmek 

üzere kamulaştırılmış, ancak mal sahibi tarafından 1977 yılında haksız bir el koymanın olması nedeniyle 

kararın iptali için davam açmış, ancak yıllara sair geçen dava sonucunda itiraz süresi geçmiş olması ve 

bunun üzerine Hazine tarafından açılan davada taşınmazın “Hazine” üzerine tescil edilmesi talebi sonucu, 

bahse konu taşınmaz 2003 tarihinde Hazine adına kaydedilmiştir. 
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yürütülmektedir. Kamulaştırılması gereken alanlarda fazla sayıda varisi olması ve 

edinimi için mahkeme sürecinin oldukça uzun sürebilmesi ihtimali, özellikle de enerji 

projelerinin ulusal ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak zamanında bitirilebilmesi 

ve inşaat bütünlüğünü sağlayarak inşaat müteahhitlerine yer teslimini zamanında 

yapabilmek açısından 2942 Sayılı Kanunun “acele kamulaştırma” maddesine istinaden 

bedelde anlaşılamayan ya da görüşmelere katılmayan başka bir deyişle uzlaşma 

sağlanamayan hak sahiplerine ait taşınmazlara acele kamulaştırma davaları 

açılmaktadır.  

 

Acele kamulaştırma işleminin yapılmasındaki kamu yararı amacının, olağanüstü bir 

usulün uygulanmasını gerektirecek nitelikte olması gerekmektedir. Bakanlar Kurulunun 

“kentsel dönüşüm” ve “enerji” hususlarında genel olarak acele kamulaştırma kararı 

verdiği görülmektedir. 

 

Acele kamulaştırmada, kamulaştırma işleminin tamamlanması aranmamaktadır.                  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’inci maddesinde yapılan değişiklikle 5625 

sayılı Kanunu’nun 5’inci maddesinde “Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma 

işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içme suyu isale hattı, enerji 

nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman 

ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz” ibaresi yer 

almaktadır. 

 

İdare tarafından bahse konu projelerin henüz tamamlanmadan özel mülkiyete el koyarak 

yapım işinin ihalelerinin gerçekleştirildiği görülmektedir. İhalenin yapılması ile ortaya 

çıkan arazi ihtiyacı, acele kamulaştırma yolu ile karşılanmaktadır. Bu çerçevede 

uygulama aşamasında özellikle enerji yatırım projelerinin hızlandırılması amacıyla son 

yıllarda sıkça acele kamulaştırma usulüne başvurulmaktadır. 4734 Sayılı Kanun’daki 
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düzenleme esas alınarak, uygulamada, özellikle enerji yatırım projelerinin 

hızlandırılması için son yıllarda sıkça acele kamulaştırma usulüne başvurulmaktadır
11

.  

 

Bolaman Vadisi’nde yapılan Atilla-1 ve Atilla-2 HES’ler için 2011’de alınan “acele 

kamulaştırma” kararına bölge halkı dava açmıştır. Hem EPDK’nın 2011 tarihli acele 

kamulaştırma kararının, hem de Bakanlar Kurulu’nun 2004’deki yetkilerini EPDK’ya 

devrettiğini bildiren kararının iptali istenmiştir. Danıştay 6’ncı Daire’nin E:2011/8797 

ve K:2013/9172 T:25 Aralık 2013 sayılı Kararında; Atilla-1 ve Atilla-2 HES Projeleri 

için alınan “Acele Kamulaştırma Kararına İlişkin İşlemleri” acelelik halinin somut 

olarak belirlenmediği, genel çerçevesinin çizilmediği, Bakanlar Kurulu’na tanınan 

yetkinin başka makamlarca kullanılmasına olanak sağladığı, mülkiyet hakkının 

kullanılması konusunda belirsizlik yaratıldığı, mülkiyet hakkı ile sınırlandırılması 

arasındaki dengenin neden gösterilmeyerek bozulduğu” gerekçesi ile iptal etmiştir 

(Anonim 2013b) (EK 2) (EK 3). 

 

Yukarıda açıklanan Danıştay 6’ncı Dairesinin kararında, “…Bakanlar Kurulu tarafından 

verilen kararın “acelecilik hali”nin EPDK tarafından yapılacak bütün kamulaştırma 

işlemlerini kapsayacak şekilde belirlendiği, herhangi bir çerçeve çizilmeden acelecilik 

halinin somut olarak belirtilmediği, uygulama açısından süreklilik öngördüğü gibi 

Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkinin başka makam ya da mercilerce takdir edilerek 

kullanılmasına olanak sağladığı, mülkiyet hakkının korunması, kullanılması ve 

sınırlandırılması yönünden belirsizlik yarattığı, mülkiyet hakkı ile sınırlandırılması 

arasındaki dengenin neden gösterilmeyerek bozulduğu görülmektedir” şeklinde kararın 

gerekçesi açıkça belirtilmiştir”. 

 

Anayasal mülkiyet hakkı, mülk olarak nitelenebilecek değere yönelik müdahaleler 

karşısında, kişileri güvence altına alan bir özgürlük alanıdır. Devletin, kişisel mülkiyete 

                                                           
11

 7.10.2012 tarih ve 28434 Sayılı Resmi Gazetede; Siirt İli, Pervari İlçesinde tesis edilecek Pervari Barajı 

ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla belirlenen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere 

EPDK tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 3/9/2012 tarihli ve 971 

sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 

10/9/2012 tarihli ve 2012/3709 sayılı karar verilmiştir. 
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konu taşınmazlara yönelik en yaygın müdahale biçimi kamulaştırmadır. Anayasal 

mülkiyet hakkı, kamulaştırma sürecinin tamamının adil yürütülmesini teminat altına 

alan bir çerçevedir. Kamulaştırma yetkisi, idareye tanınan anayasal bir yetki olduğundan 

bu yetkinin, Anayasa’nın 46’ncı ve 13’üncü maddelerindeki koşullara uygun 

kullanılması gerekmektedir. Kamulaştırmanın kamu yararı amacına yönelik 

kullanılması, işlemin hukuka uygun olarak sonuçlandığını göstermez. Ayrıca 

kamulaştırma sürecinin sonunda, malike taşınmazının gerçek karşılığının ödenmesi 

sağlanmalıdır. Gerçek karşılık ilkesi, idareye yöneltilmiş bir anayasal direktif olduğu 

kadar, taşınmaz malikini koruyan anayasal bir haktır. Gerçek karşılığın alınması hakkı, 

kamulaştırma sonucunda mülkiyet hakkı sona eren malikin, kamulaştırma sürecindeki 

en önemli anayasal koruma kalkanıdır (Özel 2013). 

 

Birçok davada “Kamu Yararı Kararının İptali” ile ilgili bir hususun bulunduğu dikkati 

çekmektedir. EPDK’nın bu hususta aldığı kararlar “Kamu Yararı Kararı” olmaktadır. 

Acele kamulaştırmaya ya da kamulaştırmaya başlamanın temeli kamu yararı kararı 

olması ve bu karar olmadan devlet tarafından, hiçbir özel mülke her ne ad altında olursa 

olsun el koyamaması anlamına gelmektedir. Esasen “Kamu Yararı Kararı” EPDK 

tarafından yerine getirilmiş idari bir işlemdir ve idare hukuku açısından iptal davası 

açılmasının önünde bir engel yoktur.  

 

Acele kamulaştırma faaliyetlerinde, gerek kamulaştırmaya yetkili kurum/kuruluşlar, 

gerek malik, gerekse idare için olumlu ve olumsuz etkileri olduğu aslında gözardı 

edilmemelidir. İnceleme sonuçlarına göre bazı kamulaştırma faaliyetlerin süreç, bütçe, 

kazanç, mali kayıp ve maliyet gibi hususlarda taraflardan birini memnun ederken, diğer 

tarafın memnun olmayışı bunun sonucunda yasal hukuki süreçlere başvurulmasına 

neden olmaktadır. Çalışmanın kapsamı dahilinde incelenmesi gereken hususlardan biri 

de kamulaştırmanın malik yönünden, kamulaştırmayı yapan kurum/kuruluş yönünden 

etkileri ile idare yönünden etkilerinin incelenmesi gerekmektedir.   
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4.1 Kamulaştırmanın Malik Yönünden Etkileri 

 

Anayasa’nın 35’inci maddesinde “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu 

haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının 

kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” olarak, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’ne göre ise; “Her gerçek veya tüzel kişi mallarından yararlanmasına saygı 

gösterilmesi hakkına sahiptir. Herhangi bir kimse ancak kamu yararı gereği olarak ve 

kanunun ön gördüğü koşullar ile devletler hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde 

mülkünden mahrum edilebilir. Herkes, yasal şekilde elde ettiği mülküne sahip olma, 

kullanma, elden çıkarma ve miras bırakma hakkına sahiptir. Bunların kaybı karşılığında 

zamanında adil bir tazminat ödenmesi koşulu ile kamu menfaati nedeniyle veya yasada 

öngörülen koşullar çerçevesinde yapılması dışında hiç kimsenin elinden mülkü 

alınamaz. Mülkün kullanımı, kamu menfaati için gerekli olduğu ölçüde yasa ile 

düzenlenebilir” biçiminde çerçevesi çizilen mülkiyet hakkı; İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi’nin birinci kuşak hakları içinde de yer almaktadır. 

 

Kamulaştırılması planlanan taşınmazların malikinin yukarıda da belirtilen mülkiyet 

hakkını yitirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Mülkiyet hakkı, Anayasa’nın 35’inci 

maddesinde ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin birinci kuşak hakları içinde de yer 

almaktadır.  

 

Anılan mevzuat hükümleri açısından bakıldığında, özel mülkiyet hakkının korunması 

gereken temel insan hakları arasında öngörüldüğü, anayasa ve uluslararası 

sözleşmelerde mülkiyet hakkını korumaya yönelik düzenlemelere yer verildiği, bu 

düzenlemelerde mülkiyet hakkına müdahalelerin olabileceğinin öngörüldüğü, ancak bu 

müdahalelerde kamu yararı gerekçesi, kanuni düzenleme gereği ve ölçülülük ya da 

orantılılık gibi uluslararası hukukun genel ilkelerinin varlığının dikkate alınması 

gerektiği aksi durumda mülkiyet hakkının ihlaline neden olacağı kabul edilmiştir. 

Nitekim, Anayasa Mahkemesi Kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları 

ile de söz konusu hususların açık biçimde ortaya konulduğu görülmektedir. Bu açıdan, 
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kamu gücü kullanılarak özel mülkiyetteki taşınmazların kamu eline geçirilmesini ifade 

etmesi anlamına gelen kamulaştırmanın yargısal incelemesinde, mülkiyet hakkına söz 

konusu müdahalede bu hükümler çerçevesinde kamu yararının varlığının, kanuni 

düzenleme gereğinin ve orantılılık noktasına adilane bir şekilde dengesinin ortaya 

konulması gerekmektedir. Malik tarafından bakıldığında, kamulaştırma faaliyetlerinin 

yürütülmesi esnasında malik yönünden olumsuz etkilerinin yanında olumlu etkileri de 

mevcuttur.  

 

4.1.1 Malik yönünden olumlu etkileri 

 

Kamulaştırma işleminin malik yönünden aslında olumlu etkileri fazla değildir. Kelime 

anlamı ve uygulama safahatına bakılacak olursa kamulaştırmada kamu yararı kararı için  

kanunla mülkiyet hakkına sınırlamanın getirilmesidir. Bazı durumlar incelendiğinde ise 

kamulaştırmanın malik yönünden olumlu etkileri de söz konusu olabilmektedir.   

- Malikin gerçek değeri bilmediği durumlarda, olduğundan daha düşük değerde 

taşınmazın el değiştirmesi mümkün olabilmektedir. Gerek kamulaştırma kararı 

kapsamında oluşturulan komisyon üyelerince, gerekse ileride açılması muhtemel 

davalar sonucunda mahkeme tarafından atanan bilirkişilerce oluşturulacak bedel tespit 

raporu ile taşınmaz sahipleri taşınmazlarının gerçek değerlerini öğrenebilmekte veya 

bu bilgi ışığında pazarlık yapabilme şansını elde edebilmektedir.  

- Malike ödenen tazminat, taşınmazın değeri ile beraber, proje çevresinde proje yapım 

süreci ve sonunda ortaya çıkabilecek olumlu etkileri de kapsamaktadır. Tazminatta 

esas olan piyasa değeri üzerinden bedel takdirinin yapılması olmalıdır.  

- Tarıma elverişli olmayan, ancak maliklik sıfatı bulunulan taşınmazların tarım vb. 

faaliyetlerde kullanılması ile söz konusu taşınmazından gelir elde edilmesi olanağının 

doğması mümkün olur.   

 

Rüzgar enerji santrallerinin kurulacağı alanlar, rüzgarın etkin olduğu ve genelde yüksek 

dağlık kesimlerdir. Enerji elde edilebilme potansiyelinin en yüksek olduğu kesimlerin, 

bu tür yerler olması nedeniyle yer seçimlerinde en çok tercih edilen kriterlerdir. Yapılan 
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alan seçimleri sırasında, maliklerin gelir elde etme imkanı olmamasına rağmen, rüzgar 

enerji santralinin kurulması planlanan alanların satın alma ya da kamulaştırma yapma 

gerekliliği bulunmaktadır. Rüzgar enerji santrallerinin yer seçim kriterlerinin 

doğasından dolayı özel kişilerce sahipliği bulunan ancak tarıma elverişi olmayan 

taşınmazlar piyasa değerinden daha yüksek bedellerle kamulaştırılabilir. Böylece mülk 

sahibinin eline geçen para ile yeni arazi edinimi dahil tarımsal ve tarım dışı amaçlara 

yatırım yapılması mümkün olmaktadır.  

 

4.1.2  Malik yönünden olumsuz etkileri 

 

Mülkiyet hakkı malike; kullanma, semerelerinden yararlanma, devretme-tüketme 

yetkilerini vermektedir. Mülkiyet hakkı ona sahip olana, hakkın konusu olan eşya 

üzerinde ve kanunun çizdiği sınırlar içinde dilediği gibi tasarruf etmek yetkisini veren 

haktır. 

 

Mülkiyet hakkı ve onun sağladığı kullanma ve yararlanma yetkisi ancak kamu yararı 

amacıyla ve kanunla sınırlandırılabilir. Mülkiyet hakkının özel olduğu ve sadece 

malikine kullanma ve yararlanma hakkını gösterdiğine ilişkin Türk Hukuk Siteminde 

diğer kanunlarda da ele alınmıştır. Örneğin; Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine 

Dair Toprak Reformu Kanunu, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu ile Türk Medeni 

Kanununun 661’inci maddesinde olduğu gibi.  

 

1982 Anayasası’nın 35’inci maddesi “herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu 

haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir” hükmünü amirdir. TC 

Anayasası’nda mülkiyet hakkına müdahale ile ilgili olarak kamulaştırma (Md.46) ve 

devletleştirme (Md.47) gibi iki temel müessese düzenlenmiştir. Kamulaştırma, mülkiyet 

konusu şeyin elde bulundurma yetkisine son veren bir uygulamadır. Malikin mülkiyet 

hakkına, kamu yararı amacıyla sağlık, kamu düzeni, sosyal adalet, eşitlik, ekonomi, 

sosyal kalkınma, önemli sosyal sorunların çözümü, haberleşme ve etkin yerleşme 

politikası gibi sebeplerle kamulaştırma yapmak suretiyle son verilebilir. Devlet 
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taşınmazları, özel kişilerin rızaları ile satın alabilmekte ise de, bu isteğe bağlı satın alma 

işlemleri yetersiz kalmaktadır. Kamu yararının ağır bastığı durumlarda sınırları belirli 

bir hukuksal çerçeve içinde devlete cebren taşınmaz edinme yetkisi; Anayasa ve 

yasalarla verilmektedir. Devletin cebren mal edinme yollarından en önemlisi ve en sık 

başvurulanı kamulaştırmadır. Kamulaştırma yapılmadan özel kişilere ait taşınmazlar 

kamuya mal edilemez.
12

 Bu koşullarda idarenin sadece 5015 sayılı Kanunda tanımlanan 

bir taşınmaz edinim yöntemini, 4628 sayılı Kanun ve 4646 sayılı Kanunda tanımlanan 

faaliyetler için de uygulanması hatalı bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Hatta 

Anayasa’da özel mülkiyete müdahale için kamulaştırma ve devletleştirme biçiminde iki 

araç tanımlanmış olmasına karşın, lisans verilen kişi ve kurumların 5015 sayılı Kanun 

kapsamında doğrudan satın alma veya anlaşma yoluyla taşınmaz edinimleri de genel 

yapı ve esaslara aykırılık teşkil etmektedir (Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2013). 

 

Kamulaştırma yaparak, zorla el atma hareketiyle mal sahibinin taşınmazı              

üzerindeki mülkiyet hakkının elinden alınmasıyla uğradığı zararın, hukuka ve 

hakkaniyete göre tazmin edilmemesi durumu, kamu vicdanı üzerinde olumsuz bir etkiye 

neden olacaktır (Evren 2012).  

 

İkinci önemli sorun olarak ortaya çıkan, “Planlama kararından önce gayrimenkulü 

kamulaştırılan vatandaşın görüşünün alınmaması” esasen birinci sorunun daha 

doğmadan engellenmesine imkan verebilir (Evren 2012). Ancak çok ileri bir demokratik 

yaklaşım olan bu uygulama kamu kurumlarının yeterli arazi stokuna sahip olmasını ve 

detaylı sosyolojik etütlerin daha planlama sürecinden de önce tamamlamasını zorunlu 

kılmaktadır. Diğer önemli sorun olarak öne çıkan vatandaşın bilgilendirilmemesi sorunu 

da, kararlara katılımın sağlanması ile ortadan kaldırılabilecektir (Evren 2012). 

 

Gerek literatür araştırmaları ve yargı kararlarının analizi, gerekse örnek proje 

çalışmalarının sonuçlarına göre kamulaştırma işlemi ve özellikle acele kamulaştırma 

işlemlerinde malik tarafından olumsuz etkileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:   

 

                                                           
12

  Yargıtay 14.H,D., E:1978/1847, K:1978/2846, T:23.05.1978. 
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- Arazi üzerinde oluşabilecek veya oluşan rant artışlarının kamulaştırma sürecinde 

vatandaşa yansıtılamadığı ve bunun da temel mülkiyet haklarına aykırı bir durum 

teşkil ettiği ileri sürülmektedir. Taşınmazın bedelinin hesaplanmasında gerek 

Türkiye, gerekse birçok ülkede rant artışı hesaba katılmamaktadır.  

- Kamulaştırma işleminin yapılması ve projenin hayata geçirilemediği durumlarda bile 

eski maliklerin söz konusu arazileri kullanmalarına genellikle imkan 

verilmemektedir.   

- Kamulaştırma işlemi yapılacak alanda belirlenen uygulamanın teknik içeriği 

yeterince araştırılmaksızın kamulaştırma işlemi tahsis edilmekte olup, kamulaştırma 

sonrasında ve kamulaştırmaya dahil edilmeyen alanlarda mevcut faaliyetlerin 

sürdürülmesi zorlaşmakta ve hatta imkansız olabilmektedir (Örneğin, parselin ortası, 

hakim yeri veya su kaynağının kamulaştırılması neticesinde arta kalan arazinin 

kullanımının olumsuz etkilenmesi veya hiç kullanılamaması gibi).   

- Kamulaştırmanın hukuksal yapısı, idari ve adli sürecindeki karmaşıklığı ile bireylerin 

kişisel, sosyal ve psikolojik özelliklerini arazi ediniminin uygulama süreçlerinde 

genellikle birlikte dikkate alınamamaktadır. Bu durumun yol açabileceği devlet-

toplum ilişkilerinin zedelenmesini engellemek için kamulaştırma işlemi yapan kurum 

ve ilgili görevlilerin mal sahiplerinin psikolojik ve ekonomik yapılarının iyi analiz 

edilmesi zorunlu olmaktadır.  

 

İdarenin iş ve işlemlerinde toplumsal faydanın, toplam toplumsal ve bireysel zarardan 

fazla olması gerektiğinden, kamulaştırma yapma yetkisine sahip olan kurumların 

çalışanlarının bilgili ve eğitimli olmasının yanında mülkiyet hakkının da zedelenmeden 

korunması önem arz etmektedir.   

 

4.2 Kamulaştırmanın Görevli/Yetkili Kurum/Kuruluşlara Etkileri 

 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’inci maddesinde yer alan hususlar 

incelendiğinde, acele kamulaştırma usulünün olağan üstü bir kamulaştırma usulü olarak 

öngörüldüğü ve istisnai durumlarda uygulanacak bir yöntem olduğu, bu yöntemin 

uygulanmasının gerekçesi olarak olağan kamulaştırma gerekçeleri dışında aceleciliğin 

varlığına işaret eden kamulaştırma şartlarının ortaya konulması gerektiğidir. 
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4.2.1 Kamulaştırmaya yetkili kurum/kuruluş yönünden olumlu etkileri   

 

Danıştay, acelelik koşulunun bulunup bulunmadığının tespitine yönelik kamu düzeni 

açısından yaptığı denetlemede, acele kamulaştırma yoluna gidilmediği takdirde 

kamunun uğraması muhtemel zararlarının neler olduğunun ortaya konulması gerektiğini 

kabul etmektedir. Örneğin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bir kararında, Maden 

Kanunu kapsamında yapılan acele kamulaştırmanın, kamu yararının ve kamu düzeninin 

korunmasının gerçekleştirilmek amacıyla yapılmadığına şu gerekçeyle hükmetmiştir: 

“3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca yapılacak olan kamulaştırma işlemlerinde acele 

kamulaştırma yoluna başvurulabilmesi için, işletme sahibi özel girişimcinin yararının 

değil, belli süreli maden işletme çalışmaları konusunda gerçekleşecek olan kamu 

yararının karşılanması gereksiniminin, taşınmaz malikinin yararından üstün olması ve 

acelelik koşulunun kamu düzenine ilişkin olması gerekmektedir. Değinilen kamu 

yararının ise, genel kamulaştırma usulü ile sağlanması amaçlanan kamu yararından 

farklı olarak, acele kamulaştırma yapılmasını gerektiren, aceleliği zorunlu kılan bir 

yarar olduğu açıktır. İstisnai bir yöntem olan, acele kamulaştırmada, kamu düzenine 

ilişkin olan acelelik koşulunun bulunup bulunmadığının tespitinin ise, ancak, acele 

kamulaştırma yoluna gidilmediği takdirde kamunun uğraması muhtemel zararlarının 

neler olduğunun ortaya konulmasına bağlıdır”
13

. 

 

- Sahiplik süreci içerisinde miras ve alım satım yolları ile çok sayıda malik bulunan 

araziler, kamulaştırma ile devletten maliklere tek tek ulaşmaya gerek olmaksızın 

sahiplik değişimi yapılabilmektedir. Taşınmaz/taşınmazların birden fazla maliki ile 

tek tek veya bir araya getirilerek pazarlık yapmak zorunda olması yani görüşmelerin 

tamamlanmaya çalışılması yerine bedeli kamulaştırma yöntemi ile ödemiş 

olmaktadır. 

- Kişisel kamulaştırma faaliyetinde şirketler, temelde herhangi bir ticari niteliği 

bulunmayan ikili ilişkilerden kaçınılmakta ve haksız kazancın önüne geçerek (rant 

unsurunu ortadan kaldırarak) arazileri gerçek bedellerinden elde etmektedir.  

                                                           
13

    Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, E.2009/1936,K.2012/500,T. 19.4.2012. (Yayınlanmamış karar) 
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-  Acele kamulaştırma araziye hızlı bir şekilde girmeyi sağlamaktadır. Belediyelerde 

yapılması gereken iş ve işlemlerin çok uzun sürmesi nedeniyle Bakanlık onay 

harçları çok yüksek olmasına rağmen, birçok belgenin hazırlanması ve onay süreci 

kapsamında şirketler Bakanlığı tercih etmektedir. 

 

Belediyeden imar planı çıkarmanın süreci kapsamında, özellikle de 1/5000 nazım imar 

planının çıkarılması sonrasında, 1/1000 uygulama planının çıkarılarak onaylanması 

gerekmektedir. Ancak, Bakanlık ikisini birden hazırlama ve onaylama yetkisine sahip 

olması nedeni ile işlemler daha az bir süreçte tamamlanmaktadır. 

 

Normal kamulaştırma faaliyetlerinde gerekli olan bilgi ve belgenin tanzimi ve 

onaylanma süreçlerinin belediyelerde uzun sürmesinin en önemli nedenlerinden biri de 

“kırtasiye işlemleri” olarak da bilinen araştırma, hazırlık, izin alma, izin verme gibi 

işlemlerin yürütülmek zorunda olmasıdır.  

 

Belediyeler, her bir başvurunun incelenmesi sırasında aşağıda hususları dikkate 

almaktadır. 

- Planların hazırlanması, en iyi ihtimal olarak görülen iki aylık bir süreci de kapsayan 

görüş ve öneriler ile ilgili yazışmaların sürmesi,  

- Belediye meclis gündemine alınarak ve imar komisyonuna havale edilmesi ve bu 

inceleme sürecinin yaklaşık bir ay kadar sürmesi (-ki bunun da ortalama bir aylık bir 

süre tutması), 

- Belediye komisyonundan gelen bilgilerin yaklaşık iki ay kadar süren belediye 

meclisinde onaylanma ve askıya alma süreci, 

- İlçe belediyelerinin buna uygun 1/1000 uygulama imar planını gündeme alması ve 

imar komisyonuna havale etmesi, komisyonda incelenip belediye meclisinde 

onaylanması süreci,  

- Onaylanan 1/1000’lik planların büyükşehir belediyesine meclis gündemine alınması, 

askıya alınması ve onaylanması maksadıyla gönderilmesi vb. 
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Kısaca açıklanan süreç yaklaşık 9-12 ayda tamamlanabilmekte ve özellikle yenilenebilir 

enerji kaynakları alanında faaliyet gösteren kuruluşlara verilen iki yıllık önlisans süresi 

içinde söz konusu süreci tamamlayamamaları başlıca olumsuz etki olarak ele 

alınmaktadır. Bu nedenle Bakanlık bu tür işlemleri yaklaşık beş yedi ay içinde 

tamamlayarak kuruluşlara onay vermesi nedeni ile söz konusu süreçler gerekçe 

gösterilerek normal kamulaştırma yerine acele kamulaştırma tercih edilmektedir. 

 

4.2.2 Kamulaştırmaya yetkili kurum/kuruluş yönünden olumsuz etkileri   

 

Kamulaştırma ile arazi edinimi mülkiyet hakkının yitirilmesi ve mülksüzleşme boyutu 

ile yerel toplumu ve maliyet yönü ile yatırımcı kamu ve özel kurumları doğrudan 

ilgilendirmektedir. Özellikle Evren (2012)’in “Türkiye’de kamulaştırma çalışmaları için 

alternatif yaklaşımlar” konulu çalışmasında; önceki benzer çalışmalardan da 

vurgulandığı üzere, diğer yöntemlerle kamulaştırma yapılmadan kamuya aktarılan 

arazinin kaybı ve neden olduğu mali yük, projeden doğrudan faydalanabilecekler 

listesinin başında yer alan bölge maliklerine, büyük bir arazi sahipleri grubuna 

dağıtılacağı kurumun bölgede maliki olduğu diğer taşınmazlar maliyetleri aşağı 

çekeceği; dava, mahkeme ve kamulaştırma ödemelerinden doğan gereksiz maliyet ve 

zaman kayıplarının önleneceği kadastro güncelleştirme, tapu ve kadastro harçlarına dair 

ödemelerin kısmen veya tamamen ortadan kalkması sebebiyle kamulaştırmacı 

kurumların parasal ve yönetsel avantajlara sahip olacağı; mülksüzleştirme sayılan 

kamulaştırma yapılmasıyla, oluşabilecek artık veya kullanılamayacak durumda 

kalabilecek taşınmazlardan doğabilecek ekonomik kayıplar önlenmiş olacağı; ekolojik 

açıdan olumsuz etkilerin önlenebileceği; gereksiz sanat yapılarının önlenmesiyle 

maliklerin yapılarını ekonomik yapı boyutlarında kullanabileceği; su, gaz gibi alt yapı 

tesisleriyle yol ağı ortak ve homojen çözümlerle kolaylaştırıcı ve özendirici bir 

karaktere ulaştırılacağı; kamulaştırmanın proje süresince oluşabilecek geçici zorlukları 

önlenebileceği…” hususunun doğru olduğu savunulmaktadır. 

Bu çerçevede aşağıdaki değerlendirmelerin yapılması mümkün olur:  
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- Kamulaştırma yapacak şirketler pazarlık yoluyla daha düşük fiyatta alabilecekleri bir 

taşınmazı, kamulaştırma olması nedeniyle daha yüksek veya gerçek fiyattan almak 

zorunda kalmaktadır. 

- Çoğunlukla, önceden bilgilendirilmeksizin gelen tebligatla malikler kamulaştırmadan 

haberdar olmaktadırlar. Bu durum, onların uzlaşmamasının önemli sebeplerinden biri 

olarak görülmekte, bu karar ve süreçlerin maliklerin bilgisi dışında yapılması da 

uzlaşmanın sürecini uzatmaktadır. 

- Bu etkilerin en önemlisi ise ülke açısından kamu yararının gereksiz olduğuna ilişkin 

kararlar verildiğinde harcanan gereksiz ekonomik ve zaman kayıpların büyük etki 

yaratmaktadır. 

 

4.3 Kamulaştırmanın, Kamulaştırmaya Ait İşlemelerini Yürütecek İdare 

Yönünden Etkileri 
 

4.3.1 İdare yönünden olumlu etkileri 

 

Kamulaştırma faaliyetleri her ne kadar olumsuz etkileri ön planda görünse de olumlu 

yönlerinin de olduğu göz ardı edilmemelidir. Kamulaştırma faaliyetleri kapsamında 

gerekli olan imar planlarının hazırlanması ve nüfus müdürlüklerinden kimlik bilgilerinin 

alınması ya ilgili kurumlarca ya da özel firmalar tarafından yapılabilir. Ancak 

kamulaştırılan taşınmazların tespiti ve temel değerleme araştırması gibi hizmetlerin 

mutlaka üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerince yapılması 

hem malikler ve diğer paydaşların güveninin kazanılması, hem de yargı organları ile 

uluslararası finans kurumlarının desteğinin kazanılması açısından yararlı olacaktır.    

 

Yapılan faaliyetlere ilişkin örnek vermek gerekirse, kamulaştırma yapılması planlanan 

alanlar için taşınmazın bulunduğu belediyeden imar planlarının hazırlanması gibi 

işlemler talep edildiğinde, konuya ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında gerekli bilgiler 

kurumsal hafıza oluşumuna etki etmektedir. Kamulaştırma yapılacak yerleşimler ve 

parsellerin tanımlanmasından sonra özellikle 30 büyükşehir ve diğer illerde 

belediyelerce yapılacak planlama faaliyetlerinde söz konusu alanın sınırlarının öncelikle 
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dikkate alınması ve gerektiğinde sağlık koruma bandı dahil halkın sağlığı ve yaşam 

koşullarının korunmasına özel önem verilmesi zorunlu olacaktır.   

 

Örneğin, kamulaştırılacak alan belirlendiğinde ve buralar hakkında kamulaştırmaya ait 

bilgiler doğrultusunda, kamulaştırılacak alanda yapılması planlanan faaliyetlerin 

yeniden düzenlenmesi ya da planlamalarını bu yönde değiştirebilmesi gibi olumlu 

çalışmalar yürütebilmektedir.  

 

4.3.2  İdare yönünden olumsuz etkileri 

 

Kamu hizmetlerini sunma görev ve yetkisi ile donatılan idarenin faaliyetlerinde idarenin 

kusurlu işlemleri nedeniyle idare edilenler zarar görebilmektedirler. Kamu hizmetlerinin 

yürütülmesinde “insan faktörü” önde gelmektedir. Yapılan bütün iş veya eylemlerin 

sonucunda idarenin sorumluluğu konusunda zarar gören kişiler lehine bazı gelişmeler 

yaşanmasına neden olmaktadır.  

 

Kamulaştırma işlemleri ele alınacak olursa, idari faaliyetlerin her bir aşamasında geçen 

iş-işlem yoğunluğu, işlemlerin çabuk ve kolay bir şekilde yürütülememesi, maliklerin 

belirlenmesi aşamasında maliklerin tam olarak tespit etmekte çekilen güçlükler, yasal 

kısıtlılıklar, yeterli ekipman ve bilgili personelin olmayışı, kamulaştırma işlemini yapan 

kurum/kuruluşların işlemlerin hızlı yürütülmesi hususundaki aceleciliği vb. durumlarda 

yaşanan süreç idari yapı açısında bir olumsuz bir etkiye neden olmaktadır. Bunların 

yanında, yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretim tesislerinin sondaj yerleri, isale 

hatlarının açılması vb. unsurların İl Özel İdareleri tarafından yürütülmesi, kadastro 

çalışmalarının tamamlanmaması gibi nedenlerle ortaya çıkan sorunlar idare yönünden 

olumsuz etkilere neden olmaktadır. 
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5. İZMİR-ÇEŞME RES PROJESİ ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ 

 

İncelenen santralin kurulması için 26 Nisan 2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmi Gazete 

yayınlanan 2013/4523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (EK 4) ile İzmir İli, Çeşme 

İlçesinde tesis edilecek “Çeşme Rüzgar Enerji Santrali”nin yapımı için iki ayrı 

mahallede yer alan toplam (18) ayrı parselde bulunan taşınmazların Hazine adına tescil 

edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; 

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığının 12/03/2013 tarihli ve 328 sayılı yazısı üzerine, 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu 

tarafından 25/03/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

 

Araştırmada örnek olay olarak seçilen İzmir-Çeşme RES Enerji Projesi için 11/03/2010 

tarihli ve EÜ/2461-6/1600 numaralı üretim lisansı ile kurulmasına izin verilen tesisin 

toplam gücü 16 MW’e ve öngörülen yıllık ortalama üretim miktarı 58.561.200 kWh/yıl 

olarak planlanmıştır. Projenin üretim lisansına göre 11/03/2010 tarihinden itibaren 49 

yıl süre ile yatırımcı kurum tarafından işletilmesi ve sonra devredilmesi gerekecektir. 

Bakanlar Kurulu tarafından verilen acele kamulaştırma ve kurulun kamu yararı kararı 

yerine geçen kamulaştırma kararına göre İzmir İli Çeşme İlçesi’nde rüzgar enerjisi 

santral inşaatına başlanılmıştır. Santral projesi kapsamında iki ayrı mahallede yer alan 

alanların kamulaştırması gerekecektir.  

 

İncelenen santralin kurulması için ayrıca 23 Mayıs 2014 tarihli ve 29008 (Mükerrer) 

sayılı Resmi Gazete yayınlanan 2014/6324 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir İli, 

Çeşme İlçesinde tesis edilecek Ovacık Rüzgar Enerji Santralinin yapımı için bir 

mahallede yer alan toplam (31) ayrı parselde bulunan taşınmazların Hazine adına tescil 

edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; 

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığının 22/04/2014 tarihli ve 627 sayılı yazısı üzerine, 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 

05/05/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır (EK 5). 
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İncelenen proje kapsamında, kamulaştırılacak alana ait taşınmazların ada ve parsel 

bilgileri, alanları ve kamulaştırılacak kısımları tek tek tapu ve kadastro müdürlükleri ve 

proje dosyasından çıkarılmıştır (Çizelge 5.1). Projenin kuruluş yeri sınırları içinde kalan 

13 adet özel mülkiyete konu parselin bulunduğu, parsellerin toplam alanının 34.118 

metrekare olduğu ve kamulaştırma alanının ise 9.596,14 metrekare olduğu, 

kamulaştırma alanının toplam parsel yüzölçümüne oranının % 28,13 gibi oldukça düşük 

düzeyde kaldığı, kamulaştırılacak parsellerin fiilen ekili ve dikili tarım arazisi olarak 

kullanıldığı ve yol olarak kullanılmak üzere kamulaştırılan 8 adet taşınmazın dışında 

kalan parsellerin eski malikleri tarafından fiilen kullanılmasının mümkün olacağı tespit 

edilmiştir. Projenin arazi ediniminden etkilenen kişi ve hane sayısının sınırlı olduğu ve 

arazinin proje için kullanılmasının yerel hanelerin gelirleri ve yaşam koşulları üzerinde 

önemli etkisinin olmayacağının vurgulanması gerekir.   

 

Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilikleri adına yapılan kamulaştırma işlemlerinde; 

kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye, kulanım hakkı kamulaştırma bedelini 

ödeyen tüzel kişiye ait olacaktır. Kullanım hakkı lisans sahibi adına tapu tesciline 

kaydedilecek. Bunlar ilgili lisans veya sertifikanın bir parçası olacak ve geçerliliği de 

lisans geçerlilik süresi ile sınırlı tutulacaktır. Lisans sahiplerinin kullanım haklarının 

tapuda tescil edilmesi, özellikle lisans sahibi tüzel kişiler açısından önem taşımaktadır. 

Lisans sahibi tüzel kişiler, kullanım haklarının kuruluşlarının aktiflerinde 

muhasebeleştirerek teminat ve diğer amaçlarla da bu haktan yararlanabileceklerdir 

(Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2013). 

 

İzmir Çeşme Rüzgar Enerji Santrali’nin EPDK tarafından yönetilen arazi edinim süreci; 

Kurulun 11/03/2010 tarihli EÜ/2461-6 sayılı kararı ile İzmir İli Çeşme İlçesinde rüzgar 

enerjisine dayalı santral projesi kapsamında 11/03/2010 tarihinden itibaren 49 yıl süre 

ile üretim faaliyetleri göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuat uyarınca incelenen İzmir Çeşme RES Enerji Şirketi’ne üretim lisansı vermesi 

ile başlamıştır. 
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Çizelge 5.1 İzmir-Çeşme RES projesi kapsamında kamulaştırılacak taşınmazların tapu bilgileri  

 
 S. 

NO 
MAHALLE MEVKİİ ADA PARSEL CİNSİ TAŞINMAZ  

KAM. 

ALAN 
ALANI 

1 İNÖNÜ ÇEŞMEKÖY  343 17 TARLA 1840.00 527.62 YOL 

2 İNÖNÜ ÇEŞMEKÖY 349 5 
ZEYTİN AĞAÇLI 

TARLA 
3205.00 567.54 YOL 

3 İNÖNÜ SARNIÇ 481 13 TARLA 1039.00 70.68 
TÜRBÜN 

ALANI 

4 İNÖNÜ SARNIÇ 461 15 
ZEYTİN AĞAÇLI 

TARLA 
4156.00 533.70 

TÜRBÜN 

ALANI 

5 İNÖNÜ SARNIÇ 483 1 
ZEYTİN AĞAÇLI 

TARLA 
5.605,00 7.160,00 YOL 

6 İNÖNÜ SARNIÇ 483 5 
ZEYTİN AĞAÇLI 

TARLA 
7.007,00 788,31 

TÜRBÜN 

ALANI 

7 İNÖNÜ SARNIÇ 484 1 TARLA 3720.00 87,40 YOL 

8 İNÖNÜ SARNIÇ 484 2 TARLA 653 87.40 YOL 

9 İNÖNÜ SARNIÇ 484 3 TARLA 3773 3,78 YOL 

10 MUSALLA SARNIÇ 417 5 TARLA 1879 350,77 YOL 

11 MUSALLA SARNIÇ 530 1 TARLA 11334 57,88 YOL 

12 MUSALLA SARNIÇ 416 44 TARLA 2757 1148 
TÜRBÜN 

ALANI 

13 MUSALLA SARNIÇ 416 45 
ZEYTİN AĞAÇLI 

TARLA 
1110 1056.37 

TÜRBÜN 

ALANI 

 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre devam eden iş ve işlemler başlıklı geçici 

16’ncı maddesinde “bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurul tarafından 

kamulaştırma kararı veya 2942 Sayılı Kanunun 30’uncu maddesine göre devir kararı 

alınmış olan elektrik üretim ve dağıtım tesisleri için gerekli olan taşınmazların 

kamulaştırılması ve devir işlemleri Kurum tarafından sonuçlandırılır” hükmü yer 

almaktadır. İzmir İli Çeşme İlçesi Rüzgar Enerjisi Santral Projesi inşaatı için söz konusu 
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kapsamda yürütülmektedir. İncelenen rüzgar enerjisine dayalı üretim ve yardımcı 

tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan ve İzmir İlindeki taşınmazların 

kamulaştırılabilmesi için 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15/c maddesi ile 

2942 Sayılı Kanunun 7’nci maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

07/03/2013 Tarihli 4307-83 sayılı kararı ile kamulaştırma kararı alınmıştır.  

 

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların maliklerine, 2942 Sayılı Kanunun 8’inci 

maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili 

Kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, kimi taşınmaz 

maliklerine ulaşılamadığı için ilanen tebligat yapılmış, ilan edilen taşınmaz maliklerinin 

2942 Sayılı Kanununa istinaden ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığına” 

başvurulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, EPDK Uzlaşma Komisyonunca; 

03.01.2014 tarihinde İzmir İli Çeşme İlçesi Ovacık Mahallesi’nde uzlaşma toplantısının 

yapılacağı bildirilmiş olup, bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen 

taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesi doğrultusunda 

kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası 

açılacağı hususu 7201 Sayılı Tebligat Kanununa istinaden tebliğen bildirilmiştir. 

 

Kamulaştırılması planlanan ve rüzgar enerji santrali kapsamında kalan taşınmazların 

bulunduğu alana ait hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının 28.03.2013 

tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak kabul edildiği, uyuşmazlığa 

konu taşınmazların 1. ve 2. derece doğal sit alanları içerisinde kaldığı, kabul edilen imar 

planlarına yönelik olarak koruma kurulunca da uygun görüş verildiği, taşınmazları 

kapsayan alanda uygulanacak proje kapsamında (8) adet türbinli rüzgar enerji 

santralinin kurulmasının öngörülmesi nedeniyle projeye yönelik olarak “Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararının alındığı anlaşılmaktadır. 

 

Planlanan alana ilişkin 530 ada ve 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak imar 

planlarının iptali istemiyle açılan davada, İzmir 5’nci İdare Mahkemesinin 24.04.2014 

tarihli, E:2014/224 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği, 

proje kapsamında verilen “çevresel etki değerlendirilmesi gerekli değildir” kararının 
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iptali istemiyle açılan davada ise İzmir 1’inci İdare Mahkemesinin 23.05.2014 tarihli, 

E:2014/569 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği, davalı 

kurum tarafından taşınmaza 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (madde 6.-El koyma 

davasının açılması) uyarınca el koyma davası açılması üzerine henüz devam eden 

davanın açıldığı, aynı zamanda 07.03.2013 tarihli, 4307/83 sayılı Kurul Kararı uyarınca 

2942 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesi kapsamında bedel tespit ve tescil istemiyle de 

dava açıldığı tespit edilmiştir.  

 

Uyuşmazlığa konu taşınmazların rüzgar enerji santrali projesi kapsamında, 416 ada             

ve 12 parselin kısmen yol alanında, 530 ada ve 2 parsel sayılı taşınmazın ise kısmen 

tribün sahasında kaldığı, projeye yönelik olarak düzenlenen “ÇED Gerekli Değildir”             

kararının ve imar planının iptali istemiyle açılan davalarda yürütmenin durdurulması 

maksadıyla açılan davaların reddedildiği, bu kapsamda 25.03.2013 tarihli ve 2013/4523 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararına yönelik olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nda yer alan “Yürütmenin Durdurulması” başlığı altındaki “(1)Madde27–

(Değişik:10/6/1994-4001/12md.) 1.Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması 

dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. 2. (Değişik: 2/7/2012-6352/57 md.) 

Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya 

imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının 

birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma 

süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. 

Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan 

sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. 

(Ek cümle: 21/2/2014-6526/17 md.) … Yürütmenin durdurulması kararlarında idari 

işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde 

doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. 

Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu 

gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.  3. (Ek:2/7/2012-6352/57 md.) 

Dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı 

anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.” hükmü 

gereğince yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne oyçokluğu ve 07.03.2013 

tarihli, 4307/83 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararına yönelik olarak ise 
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yürütmenin durdurulması isteminin reddine oybirliği ile 09.06.2014 tarihinde karar 

verilmiştir.  

 

Proje için saha çalışmalarının yapıldığı 2015 yılında halen konuya ilişkin davaların 

devam ettiği ve arazi ediniminin henüz tamamlanamadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede 

arazi edinimi ve kamulaştırma çalışmalarının toplam maliyetinin toplam yatırım 

maliyeti içindeki payı ile arazi ediniminin proje fizibilitesine etkileri analiz 

edilememiştir. Arazi edinimi ve kamulaştırma aşamalarında ruhsat/lisans sahibi 

kurumların yaşadıkları sorunların başında konu ile ilgili kişilerin bilgi birikimleri ve 

uygulama becerilerinin yeterli olmaması gelmekte olup, arazi edinimi, kamulaştırma, 

mülkiyet hukuku, değerleme ve finans alanlarında uzmanlıkları tartışmasız olan 

gayrimenkul geliştirme uzmanlarının mevzuat değişikliği gerektiren uygulama sorunları 

dışındaki bütün güçlükleri başarı ile tamamlama yönünden yatırımcılara katkı 

yapabilecekleri açıktır. Gerek kamu kurumlarında, gerekse enerji ve madencilik 

firmalarında arazi edinimi ve kamulaştırma çalışmalarında uzman ve yöneticilerinin 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarından seçilmesinde genel toplum yararının 

olduğu vurgulanmalıdır.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

6. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE ÖNERİLER 

 

Ülkelerin olası risklerden, enerji arzında yaşanması muhtemel krizlerden kendilerini 

korumaları ve bu anlamda dışa bağımlılığı olabildiğince azaltarak enerji arzının yerel 

kaynaklarla sürekli, güvenli ve ekonomik olarak sağlanabilmesi için rüzgar, güneş, su, 

deniz-dalga, jeotermal, biyokütle ve hidrojenden oluşan yenilenebilir kaynaklar yeni 

alternatifler olarak ortaya çıkmaktadır (Koçaslan 2006). Yenilenebilir enerji kaynakları 

arasında bol, yerli, tükenmez ve temiz bir kaynak olarak rüzgar enerji; santrallerinin 

işletme maliyetinin düşük ve dışa bağımlılığın az olması, ömrü dolan türbinleri söküp 

kaldırmanın kolaylığı ve sonrasında santral sahasındaki arazinin tekrar tarım ve tarım 

dışı amaçlarla kullanılabilmesi olanağının bulunması, elektrik dönüşümünün etkin 

biçimde sağlanması ve teknolojik altyapının varlığı sebebiyle endüstrisi en hızlı gelişen 

doğal kaynakların başında gelmektedir.  

 

Ekonomideki büyümenin bir yansıması olarak son beş yılda elektrik enerjisi talebi 

yüzde 7,3 oranında artış göstermiştir. Giderek artan enerji talebinin, 4628 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu ile oluşturulmak istenen serbest piyasa koşulları içerisinde özel sektör 

yatırımları ile karşılanması hedeflenmektedir. Ancak bir taraftan 4628 sayılı Kanun 

nedeniyle kamu yeni yatırım yapmamakta, diğer taraftan oluşan yatırım açığı özel 

sektör tarafından yeterli ölçüde doldurulamamaktadır. Bu konuda 5346 sayılı 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanun ile özel sektörün yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmasını teşvik 

amaçlı getirilen alım ve fiyat garantisine rağmen, yatırım açığı özel sektör tarafından 

yeterli ölçüde doldurulamamakta ve ülke hızla karanlığa sürüklenmektedir. Bu 

çerçevede elektrik arz açığını önlemek için acil tedbirler alınması gerekliliği sıklıkla 

vurgulanmaktadır (Fırtına 2009). 

 

İnsanların günlük yaşamında vazgeçilmez bir yere sahip olan enerji ihtiyacının fazlalığı 

ve buna karşın yapılan yatırımlara ait maliyetlerin de bu doğrultuda fazla olması nedeni 

ile enerji üretimi için yapılan yatırımlar bakımından gerekli tedbirler alınmadığı 

takdirde ciddi ekonomik ve çevresel sorunlara neden olduğu da bilinmektedir.   
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Araştırmada örnek olay olarak seçilen İzmir İli Çeşme İlçesi Rüzgar Enerji Santrali 

Projesi kapsamında arazi edinimi, kamulaştırma ve acele kamulaştırma uygulama 

süreçleri ve sonuçları incelenmiştir. İdare tarafından öncelikle lisans sahibi özel hukuk 

tüzel kişisine doğrudan satın alma yerine 2942 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 

satın alma yöntemi ile kamulaştırma yapılması ve başarı sağlanamaması halinde 2942 

Sayılı Kanunun önce 27’nci maddesine göre acele kamulaştırma yapılması ve ardından 

da makul süre içinde 2942 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesine göre bedel tespiti ve 

tescil davasının açılması yoluna gidilmesi uygun görülmektedir. Ancak incelenen 

projede öncelikle değerleme raporu alınarak acele kamulaştırma için dava açılmış ve 

ardından taşınmaz malikleri bağımsız değerleme raporu ile takdir edilen bedel üzerinden 

uzlaşma görüşmeleri yapılmaktadır. Uzlaşma sağlanamayan parsellerle ilgili olarak 

bedelin tespiti ve tescili davasının açılması zorunluluğu bulunmaktadır. Devlet ve kamu 

tüzel kişilerince kamu yarına lüzumlu işlere tahsis edilmek üzere taşınmazların 

temininde, kamulaştırma yapılması ve bedel takdiri ile kamulaştırmasız el atma 

nedeniyle açılan tazminat davalarının, kamu düzeni ile ilgili olduğu vurgulanmaktadır 

(Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2013). 

 

Literatür araştırması ve örnek proje analizlerinin sonuçlarına göre kamulaştırma 

uygulamalarının çok yönlü etkilerinin olduğu açıktır. Malik açısından mülkiyetin 

yitirilmesi (mülksüzleşme), idare açısından yatırım maliyeti (projenin mali ve ekonomik 

değerlendirmesi) ve devlet yönünden sosyal-çevresel sürdürülebilirlik ile toplum 

açısından kullanılan arazi ve yitirilen çevresel değerler sıklıkla tartışma konusu 

yapılmaktadır. Özellikle enerji ve madencilik özel kişi ve kurumların projelerinde kamu 

yararının varlığı tartışma konusu yapılmakta ve konu ile ilgili yargı kararları da bu 

tartışmanın sonlanmasına olanak vermemektedir. Özellikle yabancı yatırımcılar 

açısından ise Türkiye’deki projeler için kamu yararı kararının alınması ve ruhsat alının 

uzun zaman alması ve planlanan sürede kamulaştırma işleminin yapılamaması nedeni 

ile projelerin fizibilitesi olumsuz etkilenmekte ve yabancıların yatırım yapma istekliliği 

azalmaktadır. Birçok projede ruhsat sürelerinin bitmesi/bitmeye yakın hale gelmesi 

durumunda bile söz konusu idari işlemlerin tamamlanamaması sorunu yaşayan 

firmaların olduğu ve birçok yabancı firmanın sırf sayılan nedenlerle Türkiye’de yatırım 

yapmaktan vazgeçtiği tespit edilmiştir.  
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Enerji yatırımların sıklıkla 2942 sayılı Kanunun 27’inci maddesine göre acele 

kamulaştırma ile arazi edinimi tercih edilmekte, ancak bu yöntemin olağan 

kamulaştırma işlemine oranla özel koşulların varlığı halinde yapılabileceği 

bilinmektedir. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt 

savunması ihtiyacına veya özel kanunlarda öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli 

olması halleri şeklinde açıkça sayılmak suretiyle üstün kamu yararının ve kamu 

düzeninin korunmasının gerçekleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırma yoluna 

gidilebileceği belirtilmiş olup, bu hususların aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar 

verilebilmesi için de kamu yararı ve kamu düzenine ilişkin olma halini taşıması gerekli 

görülmektedir. 

 

Kamulaştırma uygulamalarında acelecilik konusu ve acele kamulaştırma uygulamasının 

kapsamının tam olarak belirlenememesi nedeniyle Bakanlar Kurulu Kararı ve projelerin 

iptali yoluna gidilmekte ve sonuç olarak kamunun büyük zararlara uğraması ve geri 

dönülemeyecek durumların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. İşlemlerinin 

yürütülmesi esnasında kamu yararı kararı alınan faaliyetlere ait projelerin eş zamanlı 

olarak devam ettirilememesi, eksik ya da hatalı planlamalar, sürecin etkin olarak 

yönetilememesine neden olmaktadır. Buna istinaden, hem mülkiyet sahipleri ile İdare 

arasında açılan dava sayıları artmakta ya da uzun zaman almakta,  hem de yatırımlara 

ilişkin faaliyetlere başlanamamakta veya bu süreç içerisinde iken devam etmektedir.  

 

Bakanlar Kurulu Kararlarında konu yönünden bir sınırlama getirilmeyerek, uygulama 

açısından da süreklilik gösterecek şekilde EPDK tarafından yapılan tüm kamulaştırma 

işlemlerinde acele kamulaştırma hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek genel 

nitelikte bir karar alınması Danıştay tarafından uygun görülmemektedir. 4650 sayılı 

Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanuna göre öncelikle satın alma usulü ile arazi 

ediniminin yapılması gerekmekte olup, eğer bu yöntem ile işlem yapılamıyorsa veya 

gerçekten aceleciliği gerektirecek bir durum mevcut ise, acele kamulaştırma yapılması 

yoluna gidilebilir. Buna karşın kurum/kuruluşlar 2942 Sayılı Kanunun 27’nci 

maddesine göre “acelecilik” unsurunu ele alarak iş ve işlemlere başlamakta, 8’inci 

maddede ele alınan satın alma usulüne göre kamulaştırma işlemlerine 
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girişmemektedirler. Bunun sonucunda taşınmaz maliklerinin rızası olmadan taşınmazlar 

üzerindeki Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararının vermiş olduğu 

tasarruf yetkisi ile iş/işlemlerine başlamaktadır. 

 

Türkiye’de normal kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülebilmesi için idari yapıların 

altında yeterli eğitime sahip olmayan personelin bulunması, ekip ve ekipman 

yetersizlikleri, gereksiz ve uzun süren kırtasiye iş ve işlemleri ile klasik devlet çalışma 

anlayış prensiplerinden kaynaklanan sorunlardan dolayı, kamu yararı olsa dahi 

yürütülmek istenilen faaliyetlerin zamanından tamamlanamaması kurum ve kuruluşları 

acele kamulaştırma” kararını almak zorunda olduğu da bir gerçektir.  

İdarenin kamulaştırma işlerine ilişkin biriminin teknoloji ve nitelikli personel altyapısı 

yönünden güçlendirilmesi, öncelikle 2942 Sayılı Kanunun 8’inci maddesine göre satın 

alma yöntemiyle kamulaştırma yapılmasının tercih edilmesi, malikin uzlaşmaması ve 

işin ivedi olarak başlamasının zorunlu olması durumunda, 2942 Sayılı Kanunun 27’nci 

maddesine göre acele kamulaştırma veya doğrudan 10’uncu maddeye göre bedelin 

tespiti ve tescil davası açılması, İdare ve malik açısından yararlı sonuç verebilecek, 

bütün kamu kuruluşlarının uygulamalarında birlik sağlanabilecek ve artan taşınmaz 

edinim maliyetlerinin enerji fiyatlarını olumsuz etkileyebilme olasılığı azaltılabilecektir 

(Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2013). 

 

Araştırma sonuçlarına göre ruhsat sahibi gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin arazi 

edinimi ve özellikle kamulaştırma aşamasında önemli güçlüklerle karşılaştıkları ortaya 

çıkmaktadır. Buna ilave olarak ilgili kamu kurumlarında kamulaştırma işlerine ilişkin 

birimlerin teknoloji ve nitelikli personel altyapısı yönünden güçlendirilmesi gerektiği de 

dikkati çekmektedir. Buna ilave olarak enerji yatırımları ve özel olarak rüzgar enerjisi 

santrallerinde maliyet, süre ve mevzuata uygunluk yönlerinden en uygun kamulaştırma 

yönteminin seçiminde hataların olduğu da tespit edilmiştir. 2942 sayılı Kanunun 8’inci 

maddesine göre satın alma yöntemiyle kamulaştırma yapılmasının tercih edilmesi, 

malikin uzlaşmaması halinde, yine 2942 Sayılı Kanunun 27’nci maddesine göre acele 

kamulaştırma veya doğrudan 10’uncu maddeye göre bedelin tespiti ve tescil davası 
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açılması idare ve malik açısından yararlı sonuç verebileceği vurgulanmalıdır. Bütün 

kamu ve özel kuruluşların uygulamalarında birlik sağlanması ve kamulaştırma sürecinin 

süre ve bedel yönlerinden rasyonelleştirilmesi ile artan taşınmaz edinim maliyetlerinin 

enerji fiyatlarına yansıması büyük ölçüde ortadan kaldırılabilecektir. Birçok yatırım 

projesinde olduğu gibi kamulaştırmanın haksız zenginleşme aracı olarak görülmemesi, 

bütçe kapsamında gereksiz harcamalara neden olmaması, yatırım projelerinin de bu 

nedenlerle fizibil olmaktan çıkmaması için mevzuatta yeni düzenlemelerin de yapılması 

gerektiği vurgulanmalıdır.   

 

Açıklanan hususlara ilave olarak 4650 sayılı değişik 2942 Sayılı Kanunun 27’inci 

maddesine göre “acelecilik” tabirinin iyi niyetli olarak kullanıldığı varsayımından yola 

çıkarak milli müdafaa söz konusu olduğu durumlarda bu yolla arazi edinimi gereklilik 

göstermektedir. Ancak, bu kavramın tüm iş ve işlemlerin yapılabilirliğini artırmak için 

kullanılması hususu birçok sıkıntıyı da beraberinde getirmektedir. Kavramın, gerekli 

düzenlemeler çerçevesinde yeniden ele alınarak, içeriğinin gerekirse açıkça belirtilmesi 

büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede 02 Kasım 2013 tarihli ve 28809 sayılı Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumunun “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği”nin “Önlisans 

ve Lisans Süreleri” başlığı altında 9’uncu maddede yer alan önlisans süreleri ile bu süre 

zarfından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler tanımlanmıştır. Aynı belgede 

“Önlisans Süresi İçerisinde Tamamlanması Gereken İş ve İşlemler” başlığı altında 

17’nci maddedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda, Türkiye şartlarında 

İdare tarafından yeterli koşulların sağlanamaması, önlisans sürelerinin dolması ve 

gerekli yükümlülükleri yerine getirilememesi nedenleri ile İdare tarafından acele 

kamulaştırma yoluna gidilmesi uygulaması yer almaktadır. Diğer kurum ve kuruluşlar 

tarafından yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin üzerinde gerekli hassasiyetle 

durulması ve zamanında talep/işlemlerin yerine getirilmesi sonucu önlisans şartı olan 

yirmi dört aylık sürenin yeterli olabileceği düşünülebilir. Birçok projenin yasal 

işlemlerinin tanımlanan süre içinde tamamlanamadığı ve yatırımcıların süresi içinde 

inşaat işlerinin tamamlanması ve işletme dönemine geçişin başarı ile 

gerçekleştirilemediği tespit edilmiştir.    
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Birçok enerji projesinde temel problemlerden birinin idare tarafından yapılacak 

kamulaştırma ve diğer amaçlarla yapılacak taşınmaz edinimi ve yönetimi konusunda 

uzman personelin görev almaması olduğu dikkati çekmektedir. Örnek olarak seçilen 

projenin sonuçlarına göre gerek rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji yatırımları projeleri, 

gerekse diğer bütün enerji projelerinde arazi edinimi ve kamulaştırma süreçlerinin 

yönetiminde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görevlendirilmesi ile 

uygulama süreçlerinin kolaylıkla çözümlenmesi, arazi edinim süreçlerinin 

şeffaflaştırılması ve hesapverebilir bir yapının kurulması mümkün olacaktır. Yeterli 

bilgi ve birikime sahip olmayan kişiler tarafından yapılan hatalı çalışmalarda gerek idari 

gerekse taşınmaz maliklerinin zarara uğramaması kapsamında ilk olarak 2012 tarih ve 

6306 Sayılı Kanunun 12’nci maddesi ve son olarak 2016 tarih ve 6754 Sayılı Kanun ile 

değişik 2942 Sayılı Kanunun 15’inci maddesine göre gayrimenkullerin değerlemesi için 

mahkemece seçilecek bilirkişi kurullarında değerleme uzmanı olarak gayrimenkul 

geliştirme alanında lisansüstü eğitim yapmış uzmanların görevlendirilmesi zorunlu 

kılınmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile taşınmaz değerleme için mahkemece seçilecek 

bilirkişi kurullarında gayrimenkul bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapmış 

uzmanların çalışması ile taşınmaz edinimi ve değerleme süreçlerinin şeffaflaşmasının 

mümkün olabileceği ve projelerin yapılabilirliğinin olumlu etkilenmesinin mümkün 

olabileceği vurgulanmalıdır.   
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EK 1 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği 

 

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 

 

DUYARLI YÖRELER 

  

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan projelere ilişkin yapılacak çalışmalar sırasında 

başvurulması gereken mevzuatın dökümü aşağıda yer almaktadır. Mevzuatta olabilecek 

değişiklikler bu bölümün ayrılmaz bir parçasıdır. 

 1.Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar 

a) Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü 

maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”, “Tabiat Anıtları” ve 

“Tabiat Koruma Alanları”, 

b) Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları, 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları”, 

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının “Tanımlar” başlıklı (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci alt bentlerinde 

“Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” olarak tanımlanan ve 

aynı Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 

Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili 

yapılan alanlar, 

ç)  Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları, 

d) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci 

maddelerinde tanımlanan alanlar, 
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e) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde tanımlanan alanlar, 

f) Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından “Özel 

Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilen alanlar, 

g) Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar, 

ğ) Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler, 

h) Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar, 

ı) Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen 

alanlar, 

i) Mera Kanununda belirtilen alanlar, 

j) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar. 

2.Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli 

alanlar 

a) “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN 

Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası 

Üreme Alanları”nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku Yaşama ve 

Üreme Alanları”, 

b) “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) 

uyarınca korumaya alınan alanlar, 

1) “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği 

ülkemizde “Özel Koruma Alanı” olarak belirlenmiş alanlar, 

2) Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 

yayımlanmış olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” listesinde 

yer alan alanlar, 
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3) Cenova Deklerasyonu’nun 17 nci maddesinde yer alan Akdeniz’e Has Nesli 

Tehlikede Olan Deniz Türlerinin  yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, 

c)  Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi nin 1 inci ve 2 nci 

maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan  Kültürel Miras 

ve “Doğal Miras” statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar, 

ç) “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak 

Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına 

alınmış alanlar, 

d) Avrupa Peyzaj Sözleşmesi. 

3. Korunması gereken alanlar 

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit 

edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik 

rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri), 

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi 

kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. 

ve II. sınıf ile özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı, 

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya 

akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi 

geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı 

olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar 

çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler, 

ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları, 

d) Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya 

düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, 
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biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki 

jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar. 
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 EK 2  Danıştay 6.Daire tarafından 25.12.2013 Tarihli ve E:2011/8797 ve K:2013/9172 

sayılı Kararı 
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EK 2  Danıştay 6.Daire tarafından 25.12.2013 Tarihli ve E:2011/8797 ve 

K:2013/9172 sayılı Kararı (devam) 
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EK 2  Danıştay 6.Daire tarafından 25.12.2013 Tarihli ve E:2011/8797 ve 

K:2013/9172 sayılı Kararı (devam) 
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EK 2  Danıştay 6.Daire tarafından 25.12.2013 Tarihli ve E:2011/8797 ve 

K:2013/9172 sayılı Kararı (devam) 
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EK 2  Danıştay 6.Daire tarafından 25.12.2013 Tarihli ve E:2011/8797 ve 

K:2013/9172 sayılı Kararı (devam) 
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EK 3 Siirt-Pervari İlçesinde Pervari Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi   

Kapsamında 07.10.2012 Tarihli, 2012/3709 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

 

7 Ekim 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28434 

BAKANLAR KURULU KARARI 

             Karar Sayısı : 2012/3709 
          Siirt İli, Pervari İlçesinde tesis edilecek Pervari Barajı ve Hidroelektrik Santralinin 

yapımı amacıyla ekli listede bulundukları köy ile ada ve parsel numaraları belirtilen 

taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının3/9/2012 tarihli 

ve 971 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, 

Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                                                                                            Abdullah GÜL 
                                                                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI 
  
    Recep Tayyip ERDOĞAN 
           Başbakan 

               B. ARINÇ                                   A. BABACAN                                 B. ATALAY                              B. BOZDAĞ 
       Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı 

 

              S. ERGİN                                       Ö. DİNÇER                                      E. BAĞIŞ                              N. ERGÜN 
           Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.                Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

 

 

               F. ÇELİK                                         E. BAYRAKTAR                         A. DAVUTOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı          Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı                     Ekonomi Bakanı 

 

 

              T. YILDIZ                                              S. KILIÇ                                         M. M. EKER                         H. YAZICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                         Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 

 

             İ. N. ŞAHİN                                          C. YILMAZ                                      E. GÜNAY                            E. BAĞIŞ 
             İçişleri Bakanı                                    Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı          Maliye Bakanı V. 

 

 

                                    Ö. DİNÇER                                       İ. YILMAZ                                              V. EROĞLU 
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                           Orman ve Su İşleri Bakanı 

 

 

                                                              R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM 
                                                            Sağlık Bakanı                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
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EK 3 Siirt-Pervari İlçesinde Pervari Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi   

Kapsamında 07.10.2012 Tarihli, 2012/3709 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

(devam) 
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EK 4  İzmir-Çeşme RES Projesi Kapsamında 26.03.2013 Tarihli ve 2013/4523 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı 

 

26 Nisan 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28629 

BAKANLAR KURULU KARARI 

             Karar Sayısı : 2013/4523 

 
             İzmir İli, Çeşme İlçesinde tesis edilecek Çeşme Rüzgâr Enerji Santralinin yapımı amacıyla ekli 

listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek 

üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının 12/3/2013tarihli ve 328 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 

27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

  

                                                                                                                                                                                                            Abdullah GÜL 
                                                                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI 
  
    Recep Tayyip ERDOĞAN 
           Başbakan 

               B. ARINÇ                                           A. BABACAN                                                 B. ATALAY                                     B. BOZDAĞ 
       Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                                      Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı 

 

              S. ERGİN                                             Ö. DİNÇER                                                      E. BAĞIŞ                                             N. ERGÜN 
           Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.                   Avrupa Birliği Bakanı           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

 

               F. ÇELİK                                               E. BAYRAKTAR                                       A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı             Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                              Ekonomi Bakanı 

 

              T. YILDIZ                                                  S. KILIÇ                                                       M. M. EKER                                   H. YAZICI 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                    Gençlik ve Spor Bakanı                      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 

 

                   M. GÜLER                                              C. YILMAZ                                               Ö. ÇELİK                                          M. ŞİMŞEK 
                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı 

 

                                             N. AVCI                                                      İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU 
                                  Milli Eğitim Bakanı                                       Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı 

 

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                      B. YILDIRIM 
                                                               Sağlık Bakanı                                        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
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EK 4  İzmir-Çeşme RES Projesi Kapsamında 26.03.2013 Tarihli ve 2013/4523 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı (devam) 
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EK 5   İzmir-Çeşme-Ovacık RES Projesi Kapsamında 05.05.2014 Tarihli ve 2014/6324 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

 

23 Mayıs 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29008 (Mükerrer) 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2014/6324 

İzmir İli, Çeşme İlçesinde tesis edilecek Ovacık Rüzgâr Elektrik Santralinin 

yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen 

taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının22/4/2014 tarihli ve 627 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 

  

                                                                                                                                                                                                      Abdullah GÜL 
                                                                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI 
      Recep Tayyip ERDOĞAN 
                    Başbakan 

 

                     B. ARINÇ                                      A. BABACAN                                        B. ATALAY                                             E. İŞLER 
          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı 

 

                   B. BOZDAĞ                                       A. İSLAM                                           M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK 
                 Adalet Bakanı                        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

 

                        F. IŞIK                                            İ. GÜLLÜCE                                     A. DAVUTOĞLU                               N. ZEYBEKCİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.         Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı 

 

                  T. YILDIZ                                                 A. Ç. KILIÇ                                       M. M. EKER                                     H. YAZICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı         Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 

                    E. ALA                                               C. YILMAZ                                           A. İSLAM                                          M. ŞİMŞEK 
              İçişleri Bakanı                                         Kalkınma Bakanı                        Kültür ve Turizm Bakanı V.                          Maliye Bakanı 

 

                                             N. AVCI                                                   İ. YILMAZ                                                  V. EROĞLU 
                                  Millî Eğitim Bakanı                                  Millî Savunma Bakanı                               Orman ve Su İşleri Bakanı 

 

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                     A. Ç. KILIÇ 
                                                               Sağlık Bakanı                                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V. 
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EK 5   İzmir-Çeşme-Ovacık RES Projesi Kapsamında 05.05.2014 Tarihli ve 2014/6324 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (devam) 
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Doğum Yeri : Ankara 
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Medeni Hali : Evli 

 

 

Eğitim Durumu  

 

Lise : Ankara Gazi (Anadolu) Lisesi (1993) 

Lisans : Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü  

                              (Ekonomist) (2005) 

Yüksek Lisans     : Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz      

Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı (2017) 
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