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ÖZET 

Dönem Projesi 

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ÇEŞİTLERİNDE HUKUKİ EL ATMA YÖNTEMİ: 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAVA ÖRNEKLERİ 

Serkan SABURLU 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

Kamulaştırmasız el atmanın bir türü olan hukuki el atma kavramı, şahıs mülkiyetinin imar planları 

doğrultusunda belirsiz süre ile kısıtlanması sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarınca plan 

değişikliği veya kamulaştırma yapılarak mağduriyetin giderilmesini ifade etmektedir. Çalışmada, 

hukuki el atma kavramının açıklanması ve uygulamada yaşanılan sorunlara çözüm getirilmesi 

amaçlanmıştır. Kavramın gelişim süreci, hukuki el atma olgusu, Türkiye genelinde ve Ankara 

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki örnekleri, mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde ortaya 

çıkan sorunlar ile söz konusu sorunlara getirilen çözümlere yer verilmiş ve çözüm önerileri 

konuya dahil edilmiştir. 

Hukuki el atmaya ilişkin Yargıtay’ın 43 adet bozma kararı incelenmiş ve konusuna göre 

sınıflandırılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine hukuki el atma gerekçesiyle adli 

yargıda 7.450 adet dava açılmış, bu davaların 630’u yerel mahkemelerce karara bağlanmasını 

müteakip 25 adet dava için ödeme yapılmış, 6.820 tanesinin ise 6487 Sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklikle idari yargıya yönlendirildiği anlaşılmıştır. İdari yargıda açılan 2.721 adet davadan, 

122’si için taşınmaz kullanımlarına “ticari” ve “özel” ibareleri eklenmesinden dolayı taşınmaz 

üzerinde herhangi bir kısıtlılık hali almadığı gerekçesiyle, 744’ü davacının satış yoluyla 

taşınmazda hisse edindiği tarih itibariyle kısıtlılık halinin oluşmadığı gerekçesiyle, 5’i Ankara 

Büyükşehir Belediyesinin taraf olmaktan çıkarılmış olması nedeniyle, 1.850’sinin ise 6745 Sayılı 

Kanun ile yapılan değişik ile reddedildiği tespit edilmiştir. Hukuki el atma davalarında açılan 

dava sayısı ve sonuçlarına bakıldığında mahkeme masrafları haricinde başka bir sonuç elde 

edilemediği görülmektedir. 

Çalışmanın konusunu oluşturan hukuki el atmada karşılaşılan sorunların başında malikin 

taşınmazına ilişkin tasarruf yetkisinin süresiz şekilde kısıtlanması ile kamulaştırma yapmaya 

yetkili olan idarelerin kamulaştırma bütçelerinin yetersiz olmasından dolayı mahkemelerin 

sayısız dava ile karşı karşıya kalmasıdır. Taşınmaz malikinin, hukuki el atma sonucunda 

tasarrufunun kısıtlanması durumunda çözümü için plan değişikliği yapılması, plan değişikliğinin 

mümkün olmaması halinde programlı şekilde kamulaştırma işlemlerine başlanılması, 

kamulaştırma yapılamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi ile hukuki el atmaya 

sebebiyet vermeyecek şekilde 3194 sayılı İmar Kanununda belirtilen düzenleme ortaklık payı 

oranının yeniden değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. 

Eylül 2019, 39 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, Fiili El Atma, Hukuki El Atma 
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ABSTRACT 

Term Project 

TYPE OF CONFISCATION FOUND WITHIN THE SCOPE OF EXPROPRIATION IN THE 

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT THE EXAMPLES WITHIN THE ANKARA 

METROPOLITAN MUNICIPALITY 

Serkan SABURLU 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Assor. Prof. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

Legal confiscation without expropriation is the restriction of personal property in accordance with the 

zoning plans for an indefinite period of time and the elimination of this grievance by changing the plan 

or expropriation by the relevant public institutions and organizations against this restriction action. In 

this study is to explain the concept of legal hand-throwing, which is one of the kinds of hand-throwing 

phenomenon encountered in the concept of expropriation, which is very unknown in Turkey but is 

applied continuously by public institutions and organizations, and to bring solutions to the problems 

experienced in practice. In the concetp of development, the expropriation process between the newest 

and the least known varieties legal hand throwing cases, across Turkey and  Ankara Metropolitan  

Municipality examples and legislation and the Court of First Instance on the subject has been studied 

to explain the judgment of Decisions, Supreme Court of apartments Decisions, Administrative Courts 

Decisions, Council of State Decisions were examined, in this direction, the problems arising from the 

past to the present day in the case of legal seizure and the solutions brought to these problems have 

been included and solution proposals have been included in the subject at some points. 

In legal seizure, firstly, the owner's immovable property was limited indefinitely, secondly, the 

expropriation budgets of the administrations authorized for expropriation were inadequate and as a 

result of this, the courts faced numerous court cases and uncertainty of the judiciary. As a solution, to 

make a plan change for the persons whose savings are restricted, to start a programmatic expropriation 

process for those who cannot make a plan change, to see the lawsuits in the legal process in case the 

expropriation cannot be made, and finally to be subject to legal proceedings, and finally as in a way 

that is not subject to legal action it is mandatory that the regulatory partnership share ratio specified in 

Zoning Law No. 3194 should be re-evaluated In the name of explaining the method of legal hand-

taking in non-expropriation, 43 pieces of the Supreme Court of appeals were classified according to 

the subject of the annulment decision. 

7,450 cases have been filed in the Judicial Court on the grounds of taking legal action against Ankara 

Metropolitan Municipality. 630 of these cases were decided by local courts and 25 cases were paid 

for, while 6,820 were referred to the administrative judiciary as amended by law No. 6487. 2,721 cases 

were filed in the Administrative Court, 122 of them on the grounds that there was no restriction on the 

real estate by adding “commercial” and “special” phrases to their use of the real estate, 744 of them 

on the grounds that as of the date when the claimant acquired shares in the real estate through sale, 

there was no restriction, 5 in  removed from the adversary of position the Ankara Metropolitan 

Municipality, 1,850 of them were rejected by a change made by Law No. 6745. Looking at the number 

and consequences of cases filed in legal proceedings, it is seen that no other results can be obtained 

except for court costs. 

September 2019, 39 pages 

Keywords: Expropriation, Expropriation Without Realization, Actual Handover, Legal Handover 
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Önemi ve Amacı 

Kamulaştırmasız el atma taşınmaz malikine herhangi bir bedel ödenmeksizin, özel 

mülkiyetin kamunun tasarrufu altına girmesi işlemi olarak tanımlanır. Kamulaştırmasız 

el atma iki ana başlık altında toplandığı görülmektedir. Bunlardan birincisi ve en çok 

karşılaşılan çeşidi fiili el atmadır ve adı gibi şahıs mülkiyetine fiilen el konulmasıdır. 

Diğer çeşidi ise fiilen el atma olmaksızın malikin parselinin kullanımının süresiz şekilde 

kısıtlanması olan hukuki el atma kavramıdır. Hukuki el atma plan yapmaya yetkili 

kurumlarca yapılan her plandan sonra ortaya çıkabilecek bir durum olup maliklerin 

yıllarca mülkiyetlerinden yararlanamamasına neden olmaktadır. Hukuki el atma kadastro 

parselinde uygulama yapılırken düzenleme ortaklık payı kesildikten sonra hissenin kamu 

kullanımına ayrılması işlemidir. Mülkiyet hakkına bağlı açılan davalar kamulaştırmasız 

el atmanın doğurduğu en büyük sorunlardandır. Hukuki el atmada mülkiyet sahibi 

bakımından en önemli nokta kullanım ve yararlanma hakkının sona erdiği zamandır. 

Hukuki el atma idare bakımında da bir takım sorunlar doğurmaktadır. Bu sorunlardan en 

önemlisi hukuki olarak el atılan alanın mülkiyet hakkını elde edememesidir. Plan gereği 

yapılan bu uygulama ile birlikte planı yapan idare veya parselin kullanımına bağlı olarak 

sorumlu idare kamulaştırmasız el atma davaları ile karşı karşıya kalmaktadır.    

Kamulaştırmasız el atma ve hukuki el atma; 08.11.1983 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (KK), 11.06.2013 

tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6487 Sayılı Bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması hakkında Kanun, 07.09.2016 tarihinde 

yayınlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

03.05.1985 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu, Yargıtay 

Genel Hukuk Kurul Kararı (YGHK), Yargıtay Kararları, Uyuşmazlık Mahkemeleri 

Kararları çerçevesinde incelenilmiştir 
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Çalışmanın birinci bölümünde kamulaştırmasız el atma, kamulaştırmasız el atmada 

hukuki el atma kısaca tanımlanmış, hukuki el atmanın malik ve idare tarafından önemine 

ve sorunlarına değinilmiş ayrıca literatür taraması yapılmıştır.  Çalışmanın ikinci 

bölümünde; kamulaştırmasız el atma kavramları, yöntemleri, tanımları ile 

kamulaştırmasız el atma yöntemlerinin çeşitleri incelenmekle kamulaştırmasız el atma 

fiili ve hukuki olarak iki yöntem adı altında açıklanmaktadır. Hukuki el atma malikin 

yıllarca taşınmazındaki mülkiyet hakkından faydalanamaması olayı gibi mülkiyet hakkını 

zedeleyici bir husus olup çözülmesinden çok hukuki yollara başvurulduğunda ne 

olacağına dair yasal düzenlemeler yapılmasından başka bir adım atılmayarak süreç 

zorlaştırılmaktadır. Buna bağlı olarak çalışmanın üçüncü bölümünde Türkiye’de 

kamulaştırmasız el atmada hukuki el atma incelenerek ilk olarak hukuki el atmadaki bedel 

yönünden takip edilen tarihi süreç açıklanmaktadır. Hukuki el atmada bedel yönünden en 

önemli tarih 15.12.2010 tarihi olup bu tarihte YHGK’nun E: 2010/5-662 ve K: 2010/651 

sayılı kararı ile imar planında kullanımı kısıtlanan taşınmazların beş yıllık program 

dahilinde kamulaştırılmamasına karşılık bedel yönünden dava açılabileceği karar altına 

alındığı açıklanmaktadır. Bu karar akabinde malikler tarafından adli yargıda dava yoluna 

gidilmesi sonucunda, Uyuşmazlık Mahkemeleri ve 6487 Sayılı Kanun ile 24.05.2013 

tarihinde davaların idari yargıda görüleceği hüküm altına alınmış yine akabinde 6745 

Sayılı Kanun ile hukuki el atma davaları 07.09.2021 yılına kadar ötelenmiş olması 

nedeniyle devam edecektir. İkinci olarak ise Türkiye genelinde hukuki el atma ile ilgili 

43 mahkeme kararı incelenerek konularına göre sınıflandırılarak detaylandırılmıştır. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde ise hukuki el atmada Ankara Büyükşehir Belediyesi 

bünyesindeki davalar incelenerek, adli yargıda 7450 dava, idari yargıda 2721 dava, 

taşınmazların kullanımları, maliklerin edinim tarihleri, taşınmazlardaki plan 

değişiklikleri ve davacılara ödeme yapılıp yapılmamış olmasına göre örnek olaylar ile 

incelenmiştir. Çalışmanın beşinci bölümünü oluşturan sonuç ve öneriler kısmında ise, 

hukuki el atma kavramının başlangıcından bugüne oluşan sorunlar anlatılarak bu 

sorunlara dair çözüm önerileri getirilmiştir.  

1.2 Literatür Özeti 

Araştırmada kamulaştırmasız el atmada hukuki el atma ve konuya ilişkin dava 

örneklerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan davalar incelenmiştir. 
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Kamulaştırmasız el atma anlamında daha önce çok fazla araştırma yapılmış ancak hukuki 

el atma kavramının tarihinin yeni olması sebebiyle henüz konu hakkında araştırma 

yapılmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte araştırma konusuna yakın olması açısından 

kamulaştırmasız el atma ile ilgili çalışmalar incelenmiştir.  

Kocakaya’nın (2011) kamulaştırmasız el atma ve el atmanın önlenmesini incelediği 

araştırmasında mülkiyet hakkına haksız yere müdahalede bulunulan malik Anayasa ile 

güvence altına alınan mülkiyet hakkına dayanarak bu hakkını idareye karşı da 

koruyabilmektedir. Tuna’nın  (2012) Türk Hukuku’nda kamulaştırma ve kamulaştırmasız 

el atma yoluyla mülkiyet hakkına müdahale ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 

mülkiyet hakkına müdahalelere bakışını incelediği araştırmasına göre KK’ na göre gerçek 

kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin kamulaştırma yapmaya yetkilerinin 

bulunmadığı, ancak,  gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin lehine, kamu yararı 

olması halinde hizmet bakımından tabi oldukları kamu kurumlarının kamulaştırma 

yapabileceklerinin KK’nda belirtildiği, kamulaştırma yapma şartının kamu yararı 

kararına bağlandığı, bu noktada akla gerçek veya tüzel kişilerin ticari menfaatlerinin 

hangi hallerde kamunun menfaatiyle örtüştüğü sorusunun açığa çıktığı ve KK’nda bu 

durumla ilgili herhangi bir kanunun olmadığı ve bu durumun yasal boşluk olduğu, söz 

konusu yasal boşluğun bir düzenleme ile KK’na eklenecek maddelerle açığa 

kavuşturulması gerektiği belirtilmektedir.  

Yazıcıoğlu’nun  (2008) kamulaştırmasız el atmayı incelediği araştırmasına göre; sadece 

şekli anlamda hukuk devletinin özelliklerinin bulunmasının bir devleti hukuki devlet 

yapmaya yetmeyeceği, bir devletin gerçek anlamda bir hukuk devleti olabilmesi için,  

yaptırım araçlarının eksiksiz, kapsayıcı ve caydırıcı olması ve mevcut kanuni 

düzenlemelerin etkin uygulanması şartlarına bağlı olduğu belirtilmektedir.  

Mahsereci’nin  (2013) kamulaştırmasız el atmayı incelediği araştırmasına göre; idare, 

özel hukuk kişilerine ait taşınmaz mallara ve bunlar üzerindeki ayni haklara, kanunun 

kendisine tanıdığı hak ve yetki ile ancak kanunda öngörülen şekilde sahip olabilir. 

Anayasal güvenceye kavuşturulmuş mülkiyet hakkına ancak kanunun verdiği yetki ile 

sınırlama getirilebilmekte ve taşınmaz mülkiyeti ve buna bağlı ayni haklar kanunun 
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öngördüğü koşullara bağlı elde edilebilmektedir. Bunun dışındaki her türlü eylem ve 

işlem idarenin hukuki sorumluluğuna yol açmaktadır. 

Tutal’ın (2016) kamulaştırmasız el atma davalarında yargılama sürecindeki son 

gelişmeleri incelediği makalesine göre kamulaştırma mevzuatına, kamulaştırmasız el 

atmaya ilişkin yapılan kanuni düzenlemelerin sıklığı ve çeşitliliği ile bu düzenlemeler 

üzerinde açılan davalarda verilen yargı kararları nedeniyle ortaya karmaşık bir görüntü 

çıkmakta, bu durumda hukuk devleti ilkesinin gereklerinden olan belirlilik, 

öngörülebilirlik ile hukuka güven ilkelerinin zedelenmesine neden olduğu ifade 

edilmektedir.  

Sütçü’nün (2015) taşınmaza hukuki el atma nedeniyle yapılacak başvurular ve bunlardan 

idari yargıda açılacak tazminat davasındaki usul sorunlarını incelediği makalesine göre 

hukuken el atılan taşınmazların bedelinin, yine taşınmazlardan alınacak bir vergi ile 

karşılanmasının gerektiği, bunun da taşınmazların değerini esas alan geçici ek bir emlak 

vergisi niteliğindeki yasal düzenleme ile mümkün olacağı, böyle bir düzenlemede 

toplanan paranın sadece kamu alanında kalan yerlerin kamulaştırılmasının desteklemek 

amacıyla kullanılacağının belirtilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

Tarhanlı (1990) mahkemenin görevli yargı yerinin belirlenmesi için kullanıldığı ortak 

kriter, dava konusu zararın, idarenin idari bir eylem veya işlemine dayalı olup 

olmadığının belirlenmesidir yada kendi ifadesiyle mahkeme, ortada bir kamulaştırma 

işlemi veya kamulaştırmasız el atma durumu olduğunu saptanmaya çalışmaktadır. 

mahkemeye göre, kamulaştırmasız el atma, aşağıda daha ayrıntılı irdeleneceği üzere, bir 

haksız fiil niteliğindedir.  

Eren (2014) Türkiye’de kamulaştırmasız el atma kavramı ve davaları konulu 

araştırmasında; idarelerin kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve kamu 

hizmetlerinin aksamadan sürdürebilmesi için bazen özel mülkiyette bulunan taşınmazlara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür ihtiyaç kendisini, Anayasa ve ilgili diğer yasalarda 

kamulaştırma olarak göstermektedir. İşte idareler özel mülkiyette bulunan taşınmazlara 

ilişkin olarak kamulaştırma işlemi yaparak kamu ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ancak 
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bazen idarelerin özel mülkiyete,  herhangi bir kamulaştırma yetkisi olmadan da 

müdahalede bulunabilmektedirler. Dolayısıyla idareler özel mülkiyette bulunan 

taşınmaza kamulaştırma işlemi yapmadan, kamulaştırmasız el atma şeklinde hasız fiil 

yapılabilmekte olduğu belirtilmektedir. 

Ayhan (2012) YGHK’nun idarenin imar planlarında kamu hizmetine ayrılan, imar 

programı kapsamına alınan ya da alınmayan taşınmazları uzun süre kamulaştırmaması 

olgusu karşısında taşınmaz malikinin tazmin edebileceği yönündeki kararına sonucu 

itibariyle katılmakla birlikte, yukarıdaki açıklamalarda belirtildiği gibi kamulaştırılması 

gereken taşınmazların uzun yıllar kamulaştırılmaması olgusunun, kamulaştırmasız el 

atma sonucunu doğurduğu yorumunu isabetli bulmadığını fakat bu taşınmazlar için 

tazminata hükmedecek yargı kolunun adli değil idari yargı olduğu belirtilmektedir. 

 

 



 

6 

2. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA VE YÖNTEMLERİ 

2.1 Kamulaştırmasız El Atmanın Tanımı 

Kamulaştırmasız el atma, özel mülkiyetin kamulaştırma yapılmaksızın kamunun 

tasarrufuna girmesidir. Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç 

yapılmamış olmasına rağmen fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin 

bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen 

veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın el 

konulması işlemidir.  

Yazıcıoğlu (2008) kamulaştırmasız el atma olgusunu Anayasa ve kanunlardaki (gerek 

KK gerekse özel kanunlardaki) hükümlere uyarak bir kamulaştırma işlemi yapmaksızın 

veya kamulaştırma işlemine başlamakla birlikte tamamlanmamış olmasına rağmen, bir 

kimsenin taşınmazına el koyarak onun üzerinde bir tesis veya bina yapar yahut taşınmazı 

kamu yararına yönelik bir hizmete tahsis ederek mal sahibinin taşınmazı üzerinde dilediği 

gibi kullanma hakkına karşı herhangi bir girişimde bulunursa taşınmaza kamulaştırmasız 

el atmış sayılır şeklinde ifade etmektedir. 

Kocakaya (2011)  kamulaştırmasız el atma olgusunu İdare Anayasa ve yasalara uygun bir 

işlem oluşturmaksızın, bir kimsenin taşınmaz malına el atar, onun üzerinde bir tesis veya 

bina yapar veya o taşınmaz malı bir hizmete tahsis ederek mal sahibinin taşınmazı 

üzerinde dilediği gibi kullanma hakkına karşı herhangi bir girişimde bulunuyor ise 

taşınmaz mala kamulaştırmasız el atmış sayılır şeklinde ifade etmektedir. 

Tuna (2012) kamulaştırmasız el atma olgusunu en geniş anlamda devlet kamu tüzel 

kişiliğinin, devlet kamu tüzel kişiliğinin altında kamulaştırma yetkisi olan diğer kamu 

tüzel kişiliklerinin veya kanunla lehlerine kamulaştırma yapılabileceği belirtilen gerçek 

veya tüzel kişiliklerin özel mülkiyete tabi kamulaştırmaya konu olabilecek mallara 

süreklilik arz eden biçimde sahiplenme amacıyla el koyması veya hukuken bir hizmete 

tahsis etmesi gibi aktif bir davranışla ya da belirtilen kamu tüzel kişiliklerinin herhangi 

bir aktif davranışı olmamakla birlikte pasif ve suskun kalmak; işlem tesis etmemek 
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suretiyle malikin taşınmazlar üzerindeki tasarruf yetkisini kısıtlama vakası olarak 

tanımlanabilir şeklinde ifade etmektedir. 

Mahsereci (2013) Kamulaştırmasız el atma olgusunu kamulaştırma yetkisine sahip 

idarelerin,  kamulaştırma yapmaksızın,  başkasına ait bir taşınmaz, kalıcı olarak el atması 

veya kamu hizmetine tahsis etmesi ya da bu amaçla üzerine bir tesis inşa etmesi şeklinde 

ifade etmektedir.  

Bir taşınmaza, kamulaştırma yapmaya yetkili devlet, kamu tüzel kişileri, kamu kurumları 

veya kamu yararı bulunması halinde yararına kamulaştırma yapabilecek gerçek ve özel 

hukuk tüzel kişileri, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu veya özel kanunlardaki hükümlere 

uyularak kamulaştırma işlemi yapmadan veya kamulaştırma işlemlerine başlamalarına 

rağmen bu işlemler tamamlanmadan kısmen veya tümüne fiilen veya hukuken el koyarak 

taşınmaz mal üzerinde tesis veya bina yapar yahut taşınmaz malı, kamu yararına yönelik 

bir hizmete tahsis ederek, mal sahibinin o taşınmazı toplum yararına aykırı olmaksızın 

dilediği gibi kullanmasına engel olur ve bu el koyma malik olmak kastıyla veya devamlı 

bir suretle olursa, bu el koyma kamulaştırmasız el koymadır (Başsorgun ve Yıldırım 

2007). 

Kamulaştırmasız el atma işleminde özel mülkiyet tapu kayıtlarında malik (gerçek ve özel 

hukuk tüzel kişileri) adına yaşarken, fiiliyatta kamu tarafından (yol, yeşil, park alanı vb. 

gibi) kullanılması veya kullanımının kamu tarafından plan yapılarak  (sağlık, eğitim, 

rekreasyon vb gibi) kısıtlanması eylemi olarak bilinmektedir. 

2.2 Kamulaştırmasız El Atma Yöntemleri 

Kamulaştırmasız el atmanın iki yolla olabileceği bunlarında fiili ve hukuki olması 

gerektiği belirtilmiştir (Başsorgun ve Yıldırım 2007). Fiili el atma, özel mülkiyetin 

kamulaştırma yapmaya haiz (kamu kurum, kuruluş, belediye vb.) birimlerin bedel 

ödemeksizin bahse konu taşınmaz üzerinde imalat yapması anlamına gelmektedir.  

Kamulaştırmasız el atma bir kamu tüzel kişisinin özel mülkiyette bulunan bir taşınmazı 

kamulaştırma işlemi yapmaksızın fiilen işgal etmesidir. Bu tanım kamulaştırmasız el 
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atma yöntemlerinden fiili el atmanın birebir karşılığı olarak yorumlanabilir. 

Kamulaştırma yetkisine sahip idareler, herhangi bir kamulaştırma kararı almadan 

mevzuatta belirlenen, kamulaştırma yapılmasına dair sair prosedürleri takip etmeden, 

taşınmazlara, fiilen haksız müdahalede bulunmakta ve fiilen el atmayı 

gerçekleştirmektedir. Tescil harici olmayan rekreasyon alanı üzerinde belediye tarafından 

park yapılması, tarla üzerinden kamulaştırma yapılmadan yol geçirilmesi ve buna benzer 

örnekler gibi fiilen yapıların el atılan alanda bulunması gereklidir. 

Hukuki el atma, 3194 Sayılı Kanuna göre yapılan imar ve parselasyon planları 

doğrultusunda konut, ticaret ve benzeri kullanımlar haricinde, esasen kamunun hizmetine 

sunulması gereken alanlara, şahıs mülkiyetinin hislendirilmesi eylemidir. Hukuki el atma, 

belediye tarafından yapılan imar planlarının, fiili olarak uygulanmaması ve fiilen 

kamulaştırma yapılmaması sonucunda, ilgililerin taşınmazına müdahale edilmesi olarak 

ifade edilmektedir. Hukuki el atma kamulaştırmayı yapan kurumlar için tercih edilen bir 

yöntem olmayıp genellikle imar kanunu esas alınarak yapılan planlar çerçevesinde konut, 

ticaret, sosyal donatı dengesini yakalayabilmek amacıyla ortaya çıkan bir zorunluluktur.  

Yüksek yargı organlarınca hukuki el atma belediyelerce yapılan imar planlarının fiilen 

hayata geçirilmemesi ve yıllarca suskun kalınması sonucu mülkiyet hakkının süresi belirli 

olmayan bir sınırlamaya tabi kılınması ile kamu yararı ile mülkiyet hakkı arasındaki 

dengenin bozularak bu yolla mülkiyet hakkının özüne dokunulması şeklinde ifade 

edilmektedir (Gözler 2003). 

Mülkiyet sahibinin taşınmazının örnek olarak belediye hizmet alanı, spor tesisleri alanı, 

eğitim alanı, sağlık alanı vb. kullanımlı alanlara imar düzenlemesi ile mülkiyet hakkının 

kısıtlandırılması ve yıllarca kamulaştırma yapılmaması, kamulaştırma olgusu içerisinde 

hukuki el atma kavramının ortaya çıkmasına neden olduğu anlaşılmaktadır. Mülkiyet 

sahiplerinin genellikle imar planlarından beklentilerinin, taşınmazlarının ticaret ve konut 

kullanımı gibi faydalı imar parselleri olarak nitelendirilen alanlardan hisselendirilmesi 

olmakla birlikte yapılan tüm imar planlarında bu tür sorunlarla karşılaşılmakta ve 

mülkiyet sahiplerinin de hukuki yollarla haklarını aradığı anlaşılmaktadır. 
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3. TÜRKİYE’ DE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADA HUKUKİ EL ATMA 

Bu bölümde kamulaştırmasız el atmada hukuki el atma işlemleri için açılan davaların 

bedel yönünden ne şekilde yol izlediğine ilişkin hukuki düzenlemeler ve yargı kararları 

incelenmiştir.  

3.1 Hukuki El Atma İşleminin Kanunen İncelenmesi 

3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesinde “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe 

girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını 

hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu 

kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu 

programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde 

bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş 

yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis 

edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu 

amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar 

programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama 

konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler 

gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam 

eder” denilmektedir. Ancak ilgili kanun maddesinde 5 yıl süre içerisinde kamulaştırılması 

öngörülen taşınmazların ilgili idarelerce kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmemiş 

olması ile kamulaştırmasız el atmada hukuki el atmadan kaynaklanan bedel davalarının 

önünün açılmasına sebebiyet verilmiştir. 15.12.2010 tarihine kadar hukuki el atma ile 

ilgili açılan tüm bedel davaları, Yargıtay tarafından bedel için hukuki yollara 

gidilemeyeceği hükmünde verilen kararlarla reddedilmiştir. Yargıtay’ın bir kararında 

özetle1  “İdare kamu yararı nedeniyle, kamusal amaçların gerçekleştirilmesi için bir takım 

işlemler yaparken Anayasa’nın 2. kısmında yer alan temel hak ve hürriyetlere uyumlu, 

özellikle 35. maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına saygılı olmalıdır. 

                                                 

1 Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.12.2010 gün ve E: 2010/5-662 K: 2010/651 sayılı kararı. 
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Buradan hareketle, imar planlarında uzunca bir süre okul alanı olarak tahsis edilmiş 

bulunan dava konusu taşınmazı kamulaştırmayarak veya takas yoluyla davacıya başka bir 

yerden taşınmaz vermeyerek pasif kalmak suretiyle tasarrufunu engelleyen davalı 

idarenin, Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetlerle, bireyin mülkiyet hakkına saygılı 

olduğundan söz edilmemesi gerektiği düşünülmelidir. Dahası, böyle bir durumda idarece, 

kamu yararı savında bulunulamaz. Eş söyleyişle, imar planlarında okul gibi umumi 

hizmetlere ayrılan alanların yıllarca uygulamaya dökülmemiş olması ve bunun da süre 

gelen bir hal alması, ortada bir kamu yararının bulunmadığının kabulünü gerekmektedir. 

Ancak, bundan da öte; uzun yıllar programa alınmayan imar planının fiilen hayata 

geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas cihetine gitmeyen davalı İdarece, pasif 

ve suskun kalınmak ve işlem tesis edilmemek suretiyle taşınmaza müdahale edildiği; bu 

haliyle İdarenin eyleminin, mülkiyet hakkının özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran bir 

niteliğe sahip bulunan kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığı için yeterli 

bulunduğu, her türlü izahtan varestedir” denilmektedir. YHGK Kararı ile hukuki el atma 

davaları için bedel ödeneceği karara bağlanmış ve kamulaştırmasız el atmada hukuki el 

atma için idarelere dava açılarak tazminat talep edilebilmesi konusunda dönüm noktası 

olmuştur. Tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmaz malikleri tarafından idarelere tazminat 

davaları açılmaya başlanılmıştır. Bu doğrultuda hukuki el atma gerekçesiyle kamu 

kurumları aleyhine adli yargıda tazminat davaları açılmış olup, söz konusu davaların, 

davaya konu taşınmazların el atma konularına göre ilgili idareler aleyhine sonuçlanmıştır. 

Bu süreçte 2942 Sayılı Kanun ile tanımlanan kurumlar aleyhine hukuki el atmadan 

kaynaklanan tazminat davaları açılarak söz konusu idareler kısa bir süre içerisinde büyük 

mali külfet altında bırakılmıştır. YHGK’nda tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar için 

yargılama sürecinin hangi mahkemelerde görüşüleceği ile ilgili bir bilgi içermediğinden 

konu Uyuşmazlık Mahkemeleri’ne taşınmıştır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin bir kararında özetle2 “Uyuşmazlık konusunun davacının 

hissesinin kamu alanı olarak ayrılmış olması, plan tadilatı veya herhangi bir 

düzenlemenin yapılmamış olması, kamulaştırma işleminin süresiz şekilde 

tamamlanmamış olması nedenlerine bağlı olarak bedelinin ödenmesi gerektiği yönündeki 

                                                 

2 Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 13.05.2013 gün ve E: 2013/384 K: 2013/666 sayılı kararı. 



 

11 

davaya davalı idarece görev yönünden itiraz edilmesi olup, incelemede dava konusu 

hissenin kamu alanına ayrılmış olmasının ve malikin tasarrufunun  kısıtlanmasının tek 

taraflı yapılan idari işleme dayalı olması gerekçesi ile adli yargıda görülen dava için görev 

yönünden yapılan itiraz kabul edilerek davanın idari yargıda görülmesi gerektiği” 

belirtilmiştir. 

24.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 Sayılı Kanun ile değişen 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 6. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, adli yargıda 

açılan tüm davaların, 3194 sayılı imar kanununda öngörülen idari başvuru ve işlemler 

tamamlandıktan sonra, idari yargıda dava açılabileceği hükmü gereği hukuki el atmadan 

kaynaklanan tüm bedel davaları için idari yargı yolu açılmıştır. Son olarak ise 07.09.2016 

tarihinde yürürlüğe giren 6745 Sayılı Kanun ile değişen 2942 Sayılı Kanunun 41. 

maddesine ek 1. madde ile uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi 

kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu 

hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, mülkiyet hakkını kullanmasını engel teşkil 

edecek kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılabileceği hükmü 

getirilerek maliklerin taşınmazlarının üzerindeki kısıtlılığın kaldırılabilmesi açısından 

önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 Sayılı 

Kanun ile değişen 2942 Sayılı Kanunun geçici 11. maddesi ile “Bu Kanunun ek 1 inci 

maddesinin birinci fıkrası kapsamında kalan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında aynı fıkrada belirtilen süre, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar” hükmü getirilerek idarelere geçmişe 

yönelik yaptırımların çözümlenebilmesi açısından 5 yıllık bir süre tanınarak idarelerin 

üzerindeki mali külfetin kısa bir süre de olsa hafifletilebilmesi açısından önemli bir adım 

atılmıştır. Hukuki el atma nedeniyle Türkiye’de bedel yönünden açılan tazminat davaları 

15.12.2010 tarihli YHGK kararına kadar kabul görmez iken bu karar ile birlikte adli 

yargıda tazminatları kabul görerek karara bağlanmış fakat bu süreçte 24.05.213 tarihinde 

KK’da yapılan değişiklik ile yargı süreci değişerek idari yargıya taşınmış ve son olarak 

07.09.2016 tarihinde KK’ da yapılan değişiklik ile 07.09.2021 tarihine kadar dava süreci 

kapanmıştır (Şekil 3.1).   
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Şekil 3.1 Hukuki el atma için açılan bedel davalarının tarihsel süreci 

3.2 Türkiye Genelindeki Hukuki El Atmaya İlişkin Dava Örnekleri 

Çalışmanın bu kısmında hukuki el atma için bedel davalarına örnek olması için  Türkiye 

genelinde farklı tarih aralıklarında 43 adet Yargıtay Kararı incelenmiş olup, bu 

kararlardan 12  tanesinde özetle3 “ Davaya konu parselin imar planında bir kısmının yol 

                                                 

3Yargıtay 18. HD. 25.12.2016 gün ve E: 2016/1962 K: 2016/11655- Yargıtay 18. HD.  06.06.2016 gün ve 

E: 2015/12107 K: 2016/9049- Yargıtay 18. HD. 16.11.2015 gün ve E: 2015/2837 K: 2015/16567- Yargıtay 

18. HD. 275.10.2015 gün ve E: 2015/17685 K:  2015/15323- Yargıtay 18. HD. 12.10.2015 gün ve E: 

20156/10536 K: 2015/14207- Yargıtay 18. HD. 08.10.2015 gün ve E: 2015/13363 K: 2015/14079- Yargıtay 

18. HD. 11.05.2015 gün ve E: 2015/5442 K: 2015/7889- Yargıtay 18. HD. 20.04.2015 gün ve E: 

YHGK KARARI  (15.12.2010)

HUKUKİ EL ATMA İÇİN AÇILAN BEDEL DAVALARI RED

UYUŞMAZLIK MAHKEMELERİ  (13.05.2013)

6487 SAYILI KANUN  (24.05.2013)

6745 SAYILI KANUN (07.09.2016)

     07.09.2021

ADLİ YARGIDA HUKUKİ EL ATMA İÇİN AÇILAN BEDEL 
DAVALARININ ÖNÜ AÇILDI

HUKUKİ EL ATMA İÇİN AÇILAN BEDEL DAVALARINDA İDARİ 
YARGI YOLU AÇILDI

HUKUKİ EL ATMA İÇİN AÇILAN BEDEL DAVALARINDA YARGI 
YOLUNUN İDARİ YARGI OLDUĞU KANUNA BAĞLANDI

HUKUKİ EL ATMA İÇİN AÇILAN BEDEL DAVALARINDA DAV 
AÇMA SÜRESİ BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN 

İTİBAREN 5 YIL ÖTELENDİ
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bir kısmının park olarak ayrılması ve bunlardan yol olan kısma fiilen yol yapılması park 

olan alanda ise hukuki el atmanın olduğu gerekçesiyle verilen fiili el atmanın kabul 

hukuki el atmanın ise idari yargıda görülmesi gerektiği belirtilerek yerel mahkemece  

verilen kısmen ret kısmen kabul kararı incelenmiş ve parselin tek olduğu bu nedenle 

parselden  yol olan kısımla park olan kısmın ayrılamayacağı proje bütünlüğü olması 

nedeniyle park olan kısım içinde fiili el atma olduğu belirtilerek kararın bozulmasına” 

karar verilmiştir.  

Bu kararlardan 4 tanesinde özetle4 “davaya konu parsellerin birden fazla olduğu bu 

parsellerden bazılarına fiilen yol, park, üst geçit vb. yapılarak el atıldığı diğer parsellerin 

ise planda kamu alanına ayrıldığı fakat yerel mahkemece tüm parseller için açılan davanın 

yerel mahkemece kabulü kararı üzerinde yapılan incelmede davaya konu parsellerin farklı 

parseller olduğu bu durumda proje bütünlüğünden söz edilemeyeceği yerel mahkemece 

fiilen atılan parseller için davanın kabul edilmesi gerektiği belirtilerek davanın 

bozulmasına” karar verilmiştir.  

Bir diğer kararda özetle5; “Kamulaştırmasız el atılan alanın bedeli ve ecri misil talebinin 

yirmi yıllık hak düşürücü süre dolduğundan yerel mahkemece reddine karar verilmesi 

üzerine konu incelenmiş, dava konusu parsele 1973 yılında kamulaştırma kararı alındığı 

kamulaştırma kararı alınan tarihinin hukuki el atma tarihi olduğu mahkemece kabul 

edildiği belirtilmektedir. Kamulaştırma kararının mülkiyet üzerinde çekişme olmasından 

kaynaklı tebliğ edilemediği, mülkiyet konusunun 1995 yılında Yargıtay'ca verilen 

karardan sonra kesinleştiği ve davacıların tapuda isimlerinin tescil edildiği tespit edilerek 

yerel mahkemece mülkiyetin kazanımın için geçen sürenin yirmi yıllık hak düşürücü süre 

olarak kabul edilmesi doğru görülmemiş bu nedenle davanın reddi kararının  

bozulmasına” hükmedilmiştir.  

                                                 

2015/22627 K: 2015/6278- Yargıtay 18. HD. 10.02.2015 gün ve E: 2014/13976 K: 2015/1739- Yargıtay 

18. HD. 19.01.2015 gün ve E: 2014/20739 K: 2015/645- Yargıtay 18. HD. 11.09.2014 gün ve E: 2014/4380 

K:  2014/12448- Yargıtay 18. HD. 03.06.2014 gün ve E: 2014/4092 K: 2014/9749 sayılı kararları. 
4 Yargıtay 18. HD. 06.04.2015 gün ve E: 2014/16518 K: 2015/51779749- Yargıtay 18. HD. 12.01.2015 

gün ve E: 2014/12769 K: 2015/225- Yargıtay 18. HD. 26.06.2014 gün ve E: 2014/11476 K: 2014/11476- 

Yargıtay 18. HD. 10.05.2014 gün ve E: 2014/3318 K: 2014/8806 sayılı kararları. 
5 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 21.12.2000 gün E: 2010/17583 K: 2000/21366 sayılı kararı. 
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YHGK’nun 15.12.2010 günlü kararından önce verilen 4 adet karar incelenmiş, bu 

kararlardan 2 tanesinde özetle6 “ Planda kamuya ait alana ayrılan ve kamulaştırma kararı 

alınıp kamulaştırması tamamlanmamış fakat zeminde  de fiilen el atılmamış dava konusu 

taşınmaza tasarruf edilemediğinden kamulaştırmasız el atma için açılan tazminat 

davasında verilen direnme kararı üzerinde yapılan incelemede, idarenin dava konusu 

taşınmaza fiilen el atmadığı, planda ayrılan kullanımında uygun olarak zeminde inşaat 

vücuda getirilmemiş olmasını taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının kısıtlanmadığı 

anlamına geldiğini bu durumda kamulaştırmasız el atma olgusunun oluşmadığı 

gerekçesiyle yerel mahkemece verilen direnme kararının yasalara aykırı olduğu 

gerekçesiyle  bozulmasına” karar verilmişken diğer 2 tanesinde ise özetle7 “ Planda kamu 

alanına ayrılan dava konusu taşınmaza fiilen el atılmadığı belirtilerek yerel mahkemece 

verilen davanın reddi kararı incelenmiş, dava konusu taşınmazın planda kamu alanına 

ayrıldığı fiilen el atılmadığı tespit edilmiş fakat bahse konu taşınmazda davalı idarenin de 

hissesinin olduğu  yani tapuda malik olduğu bu nedenle davacının fiilen el atılmasa da 

mülkiyetinden tasarruf etme imkanın kalmadığından yerel mahkemece verilen kararın 

bozulmasına” karar verilmiştir.  

YHGK’nun 15.12.2010 günlü kararı ile 6487 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 

arasında verilen kararda özetle8 “ İmar planında dava konusu taşınmazın park ve yol 

alanına ayrıldığı planın 2005 yılında kesinleştiği fakat fiili el atma olmadığından 

Yargıtay'ca kararın onanması kararı üzerinde yapılan incelemede, dava konusu taşınmaza 

fiilen park veya yol yapılmadığının sabit olduğu fakat fiilen el atılmamış olsa da 

YHGK’nun benzer konudaki 15.12.2010 günlü kararı da gözetilerek imar planında kamu 

alanına ayrılan ve plan tarihinden sonra 5 yıl içerisinde 3194 İmar Kanunun 10.maddesine 

göre amacına uygun kamulaştırılmaması karşısında tasarruf hakkının kısıtlandığı ve el 

atılmış sayılması gerektiği gözetilerek onama kararının kaldırılmasına ve hükmün 

bozulmasına” hükmedilmiştir. 

                                                 

6 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 07.11.2007 gün E: 2007/5-805 K: 2007/826 ve 31.10.2007 gün E: 2007/5-

718 K: 2007/805 sayılı kararları. 
7 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 13.06.2006 gün E: 2006/4071 K: 2006/7229 ve 13.05.2003 gün E: 

2003/2750 K: 2003/6984 sayılı kararları. 
8 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 07.06.2011 gün E: 2011/4408 K: 2011/9974 sayılı kararı. 
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İncelenen Yargıtay kararlarından diğer 10 tanesinde özetle9 “ Kamulaştırmasız el atma 

nedeniyle tazminat talepli olup yerel mahkemece fiili el atma olmadığı planda kamu alanı 

olarak ayrıldığı buna göre kısıtlanan mülkiyet için davanın İdari Yargıda görülmesi 

gerektiği belirtilerek usulden reddedilen dosyada yapılan incelemede, dava konusu 

taşınmazın 1983 yılından bu yana yol olarak fiilen el atıldığı davacı vekilince iddia 

edilmiş davacıların komşu parseller için başka mahkemelerde açtığı davalar 

mahkemelerce kısmen el konulduğu tespiti ile kabul edilmiş olduğu dikkate alındığından 

dava konusu taşınmaza keşif yapılarak fiilen el atılıp atılmadığının net şekilde saptanması 

gerektiği fen bilirkişi raporunun elverişsiz olması nedeniyle davanın reddi uygun 

görülmeyerek yerel mahkemece verilen kararın bozulmasına” hükmedilmiştir. Bahse 

konu kararlardan 8 tanesinde özetle10 “Davaya konu taşınmaza davalı belediye tarafından 

kamulaştırmasız el konularak yeşil saha ve yol olarak özgülendiğini belirterek 

kamulaştırmasız el koyma sebebiyle taşınmaz bedelinin faizi ile birlikte tahsilini 

istemiştir.  

Mahkemece davaya konu taşınmazın imar planında yol ve yeşil alan olarak özgülenmiş 

olduğunu, hukuki el atmanın ve kısıtlamanın bulunduğu ve idari yargının görevli olduğu 

gerekçesi ile davanın usulden reddine karar verilmiştir. Davaya konu taşınmazın 1/1000 

ölçekli revizyon imar planında ve 70,00 m²’sinin imar yolu ve 61,00 m²’sinin yeşil alan 

içerisinde kaldığı, keşif esnasında fiili zeminde yol ve yeşil alan olarak kullanıldığının 

bilirkişi raporu ile tespit edildiğine göre, davaya konu taşınmaza kamulaştırmasız el 

koyulduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece tarafların tüm delilleri toplanarak davaya konu 

taşınmazın el atma tarihindeki vasfı belirlenip, bilirkişi raporu alınarak oluşacak 

sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, hukuki el koymanın varlığından bahisle 

davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş olduğu bu itibarla yukarda açıklanan 

                                                 

9 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 10.05.2016 gün E: 2015/11181 K: 2016/7614, 09.02.2015 gün E: 

2014/13032 K: 2015/1657, 13.11.2014 gün E: 2014/16418 K: 2014/16129, 21.04.2014 gün E: 2014/673 K: 

2014/7343, 06.02.2013 gün E: 2013/14648 K: 2014/1662, 13.11.2014 gün E: 2014/16418 K: 2014/16129, 

25.11.2013 gün E: 2013/10074 K: 2013/16286, 11.05.2015 gün E: 2014/19677 K: 2015/8017, 07.04.2014 

gün E: 2013/17928 K: 2014/63245 ve Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 12.11.2014 gün E: 2014/10765 K: 

2014/25835 sayılı kararları. 
10 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 06.06.2016 gün E: 2015/11478 K: 2016/9080, 24.10.2016 gün E: 

2016/4476 K: 2016/11595, 24.02.2014 gün E: 2013/15867 K: 2014/3107, 03.03.2014 gün E: 2013/15433 

K: 2014/3690 ve Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 27.10.2014 gün E: 2014/11202 K: 2014/23960, 07.05.2012 

gün E: 2012/2638 K: 2012/9077, 11.06.2012 gün E: 2012/6265 K: 2012/12430, 30.06.2014 gün E: 

2014/4841 K: 2014/19134 sayılı kararlarında. 
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esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları 

bu sebeplerle yerinde olduğundan bozulmasına” karar verilmiştir. 

İncelenen Yargıtay kararlardan bir diğerinde özetle11 “Dava, kamulaştırmasız el atılan 

taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın pasif husumet 

yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir. 

Yapılan incelemede; dava konusu taşınmazın 2000 yılında kesinleşen 1/1000 ölçekli imar 

planında sağlık alanı olarak ayrıldığı, ancak fiilen el atılmadığı anlaşılmıştır. YHGK’nun 

benzer konudaki 15.12.2010 günlü kararına göre taşınmaz bedeli ödenmelidir. 

Mahkemece davalı tarafça taraf değişikliğine açıkça muvafakatı olmadığından bahisle 

davanın pasif husumet ehliyeti yokluğundan reddine karar verilmiş ise de davacı tarafça 

hukuki el atmadan hangi idarenin sorumlu olacağının bilinmemesi, davalı tarafın yanlış 

gösterilmesi dürüstlük kuralına aykırı olmayıp, kabul edilebilir bir yanılgıya dayanmakta 

olup, karşı tarafın rızası olmaksızın hakim tarafından taraf değişikliği kabul edilmelidir. 

Bu nedenle, davalı tarafın, taraf değişikliği talebinin kabulüyle işin esasına girilerek 

hüküm kurulması gerekirken yazılı nedenle davanın reddine karar verilmesi, doğru 

görülmediği belirtilerek bozulmasına” hükmedilmiştir.  

İncelenen Yargıtay kararlardan bir diğerinde özetle 12 “ Davaya konu taşınmazın imar 

planında yol olarak ayrıldığı, davacının da taşınmazın tamamının bedelini talep ettiği, 

toplam 142 m2 olan taşınmazın tamamının stabilize yol olarak kullanıldığı, bu şekilde 

tamamına sokak yapılarak fiilen el atılmış olduğu gözetilerek tüm bedelinin de 

hesaplandığı, hukuken el atılan ayrı bir bölümünün bulunmadığı halde, mahkemece 

sehven kısmi hukuki el atma olduğu kabul edilerek dosyanın tefriki ile (mevcut durumda 

olmayan) bu bölümle ilgili davaya bakma görevinin idare mahkemesine ait olduğu 

gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş olması yol olarak el atıldığı anlaşılan ve bedeline 

hükmedilen taşınmazın yol olması sebebiyle tapudan terkinine karar verilmesi gerekirken 

idare adına tesciline karar verilmesinin doğru görülmediği belirtilerek bozulmasına” 

hükmedilmiştir. 

                                                 

11 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 21.01.2013 gün E: 2012/25474 K: 2013/508 sayılı kararı. 
12 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 10.02.2015 gün E: 2014/10743 K: 2015/1738 sayılı kararı. 
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Yargıtay kararlarından birinin incelenmesinde özetle13; 6487 Sayılı Kanunla yapılan 

hukuki el atma davalarında idari yargının görevli olduğu değişikliğinden önce adli 

yargıda fazlaya ilişkin hakların saklı kalması kaydıyla açılan davanın kesinleştiği, 

kesinleşen dava ile ilgili olarak fazlaya ilişkin tekrar adli yargıda dava açıldığı, yerel 

mahkemece davanın kabul edildiği, Yargıtayca davanın idari yargıda görülmesi gerektiği 

gerekçesiyle kararın bozulduğu, yerel mahkemece önceki kararda direnilmiş olup, YHGK 

tarafından imar kısıtlamasına dayalı hukuki el atma bulunduğu gerekçesiyle yerel 

mahkemenin direnme kararı bozulmuştur.  

Türkiye genelinde incelenen  43 Yargıtay bozma kararına bakıldığında, proje bütünlüğü 

olup olmadığı yönünden, hak düşürücü süre yönünden, 15.10.2010 tarihli YHGK’ndan 

önce olup olmadığı yönünden, bilirkişi raporlarının elverişli olup olmadığı yönünden, 

davacının ilgili olmayan kurumlara dava açması yönünden, sehven hukuki el atma çeşidi 

kararının yanlış olması yönünden ve kesinleşen davaya göre açılan fazlaya ilişkin davanın 

dava tarihindeki kanunlara göre görülmesi gerektiği yönünden incelenerek karara 

bağlandığı anlaşılmaktadır. Türkiye genelinde hukuki el atma için araştırılan 43 adet 

Yargıtay kararı konusuna göre sınıflandırılmıştır (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1 Türkiye Genelindeki Hukuki El Atma Dava Örnekleri 

KONU SAYI 

Fiili Hukuki Proje Bütünlüğü Var 12 

Fiili Hukuki Proje Bütünlüğü Yok 4 

Hak Düşürücü Süre 1 

Yargıtay Genel Hukuk Kararından Önce Hukuki El Atma Var 2 

Hukuki El Atma Yok 2 

Yargıtay Genel Hukuk Kararından Sonra Hukuki El Atma Var 1 

Fiili-Hukuki Bilirkişi Raporu Elverişli Değil 10 

Fiili El Atma Var Hukuki El Atma Bozma 8 

Pasif Husumet 1 

Fiili El Atma Var Sehven Hukuki Kararı Bozma 1 

YGHK Fazlaya İlişkin Dava ilgili Kanuna Göre 1 

TOPLAM 43 

 

                                                 

13 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 29.05.2015 gün E: 2015/18-912 K: 2015/1460 sayılı kararı. 
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4. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAVA ÖRNEKLERİ 

Hukuki el atmaya ilişkin, ikinci bölümde detaylandırılan YGHK’nun 15.12.2010 tarihli 

kararından sonra, sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine 6.500 dava açıldığı ve 

davacı sayısının 18.323 olduğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne diğer kurumlar ile 

birlikte 950 dava açıldığı ve davacı sayısının 2.677 olduğu, toplamda adli yargıda 7.450 

dava açıldığı 21.000 davacı olduğu görülmektedir. (Çizelge 4.1). 

Çizelge 4.1 Davalı kurum bakımdan görülen dava sayıları  (Anonim 2017) 

YGHK’nun 15.12.2010 tarihli kararından sonra açılan 7.450 davanın 630 tanesi idare 

aleyhine sonuçlanmış olup, geri kalan 6.820 tanesi de, Uyuşmazlık Mahkemeleri kararları 

ve 6487 Sayılı Kanun ile getirilen “..3194 Sayılı İmar Kanunu’nda öngörülen idari 

başvuru ve işlemler tamamlandıktan sonra, İdari Yargıda dava açılabileceği..” değişikliği 

sonrası, İdari Yargıda görülmesi doğrultusunda bozulmuştur. İdari Yargı yolu açılan 6820 

adet davadan 1.200 tanesi 6487 Sayılı Kanun ile değiştirilen uzlaşma başvurusu şartı 

sağlandıktan sonra idari yargıda görülmüştür. (Çizelge 4.2). 

Çizelge 4.2 Yargı yolu bakımdan görülen dava sayıları (Anonim 2017) 

YARGI YOLU BAKIMINDAN DAVA SAYISI 

ADLİ YARGIDA SONUÇLANAN 630 

İDARİ YARGI YOLU AÇILAN 6.820 

TOPLAM 7.450 

4.1 Adli Yargı Dava Örnekleri 

Adli yargıda Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine hukuki el atmadan kaynaklanan 

tazminat talebiyle açılan ve idare lehine sonuçlanan davalara ilişkin sayı bazında kesin 

DAVALI KURUM BAKIMINDAN DAVA SAYISI DAVACI SAYISI 

ABB 6.500 18.323 

ABB VE DİĞER KURUMLAR 950 2.677 

TOPLAM 7.450 21.000 
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bir bilgi olmamakla birlikte yaklaşık 630 davadan, karar bağlanan ve ödemesi idarece 

yapılan 25 adet dava incelenmiş olup, söz konusu davalara ilişkin mahkeme kararları 

aşağıda örneklendirilecektir.  

Örnek olayda14 “ Dava konusu Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Bağlıca mahallesinde bulunan 

46937 ada ve 2 parsel sayılı 62.217 m² yüzölçümündeki taşınmaza davacıların müşterek 

hisseli olarak malik oldukları, dava konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli 05/11/1998 

tarihinde onaylanan imar planında spor alanı olarak ayrıldığı, dava konusu taşınmaza fiili 

olarak el atılmadığı hususunda taraflar arasında ihtilaf bulunmadığı gibi mahkemece de 

keşfen tespit edilmiş ise de YGHK’nun 15/12/2010 tarihli kararı da gözetilerek taşınmaza 

el atılmamış olsa dahi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesinin amir hükmü uyarınca 

1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde 

ayrılma amacına uygun olarak kamulaştırma görevinin yerine getirilmemesi ve malikin 

mülkiyet hakkının süresi belirsiz bir şekilde kısıtlanması sebebiyle taşınmaz bedelinin 

ödenmesi gerektiği, davalı idarenin cevabi yazılarına göre dava konusu taşınmazın 3 aylık 

imar planı hazırlık safhasında spor alanı olarak ayrılması hususunda herhangi bir 

kurumdan görüş sorulmadığı, herhangi bir kurumun taşınmaza ihtiyacı hususunda talepte 

bulunmadığı, dava konusu taşınmaz ile ilgili imar planının Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı’nca 05/11/1998 tarihinde onaylanması ve taşınmazın yüzölçümü itibarıyla 

bölgesel nitelik taşıması sebebiyle hukuki el atmadan davalı Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı’nın sorumlu olduğu, davacıların sabit olan davasının kabulüne dair karar 

verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır” denilerek idare aleyhine hüküm 

kurulmuştur. Bu doğrultuda mahkeme tarafından davacı lehine hükmedilen bedel ilgili 

icra dairesi aracılığıyla idare tarafından ödenmiştir. 

Örnek olayda15 “Taşınmazın yapılan imar planında spor tesisleri alanı olarak ayrıldığı ve 

taşınmaza hukuken el atıldığı ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin davacıya ödenmesi 

gerektiği” belirtilerek idare aleyhine hüküm kurulmuştur. Bu doğrultuda mahkeme 

                                                 

14 Ankara Batı (eski Sincan) Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 31.12.2012 gün E: 2012/214 K: 2013/134 sayılı 

kararı. 
15 Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29.09.2011 gün E: 2011/451 K: 2012/353 sayılı kararı. 
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tarafından davacı lehine hükmedilen bedel ilgili icra dairesi aracılığıyla idare tarafından 

ödenmiştir. 

Örnek olayda16 “ Onaylanan planlar kapsamında dava konusu taşınmazın oyun alanı 

kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır. Fiilen el atılmamış olsa dahi imar planında oyun 

alanı olarak tahsis edilmiş bulunan dava konusu taşınmaz üzerinde davacının inşaat 

yapma, satma, kiralama gibi mülkiyet hakkının esasını oluşturan kullanım hakkını 

kullanamadığı, bu hali ile taşınmaza hukuken el atıldığı kabul edilmiştir. YGHK’nun 

15.10.2010 tarihli kararı ile Yargıtay Yüksek 5. Hukuk Dairesi’nin bu karara uygun 

oluşan içtihatları birlikte değerlendirildiğinde el atmanın varlığı kabul edilmiştir ” 

denilerek idare aleyhine hüküm kurulmuştur. Bu doğrultuda mahkeme tarafından davacı 

lehine hükmedilen bedel ilgili icra dairesi aracılığıyla idare tarafından ödenmiştir. 

Hukuki el atmadan kaynaklanan tazminat talebiyle idareler aleyhine açılarak adli yargı 

yerinde görülen 7450 davadan, davacılar lehine bedele hükmedilerek karara bağlanan 

davalar nedeniyle, icra yoluyla idareye ait hesaplardan (kira geliri, halk ekmek geliri, toki 

geliri vb) çekilen bedeller veya davalı idarece mahkeme kararlarına istinaden ilgili icra 

dosyalarına yapılan ödemeler, idarenin söz konusu davalara ilişkin kararları üst 

mahkemelerde temyiz etmesi nedeniyle, yukarıda gerekçeleri açıkça anlatılan, 

Uyuşmazlık Mahkemeleri veya 6487 Sayılı Kanuna istinaden idari yargı da görülmesi 

gerektiği gerekçesiyle bozulan ve akabinde yeniden karar bağlanarak onanan kararlar için 

idarece ilgili icra dairelerinden idare hesaplarından icra yoluyla çekilen bedellerin veya 

ilgili idarece mahkeme kararlarına istinaden ilgili icra dosyalarına yapılan ödemelerin 

iadesi talep edilmiş, bu doğrultuda ödenen bedeller faizleri ile birlikte tahsil edilmiştir. 

Söz konusu davalara ilişkin mahkeme kararları aşağıda örneklendirilecektir.  

Örnek olayda17 “ Dava konusu taşınmaza fiilen el atılmadığı anlaşılmakla birlikte, imar 

planının uygulanması sonucu uyuşmazlığa konu olan taşınmazın imar planında kamu 

alanı olarak ayrıldığı, 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca kamu gücü kullanılarak 

                                                 

16 Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 15.04.2011 gün E: 2011/188 K: 2011/376 sayılı kararı. 
17 Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 13.06.2011 gün E: 2011/327 K: 2012/280 sayılı kararı. 
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tek yanlı irade ile yapılan imar planında davacıya ait taşınmazın “kamu alanı” olarak 

ayrılması sonucu davacının taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisinin kısıtlandığı, her ne 

kadar taşınmaza davalı idare tarafından fiilen el atılmadığı savunulmuş ise de, dava 

konusu taşınmaza eylemli olarak el atıp taşınmazın tamamen veya kısmen kullanılmasına 

engel olunması ile imar uygulaması sonucu konulan şerhle taşınmaz malikinin taşınmaz 

üzerinde hukuki tasarrufunun engellenmesi arasında sonuç itibariyle bir farklılık 

bulunmamaktadır. Buna göre; davalı idarenin davacının hissesi bulunan taşınmaza 

kamulaştırma yapılmaksızın fiilen el attığının kabulü ile bilirkişi kurulu raporu ile tespit 

olunan 6.309,00 TL bedelin davalıdan tahsiline karar vermek gerekmiştir ” denilerek 

davanın kabulüne hükmedilmiştir. Bu doğrultuda mahkeme kararı ile davacı lehine 

hükmedilen bedel ilgili icra dosyasına davalı idarece ödenmiştir. Ancak davalı idare 

tarafından bahse konu karar üst mahkemede temyiz edilmiş olup karar18 “ Davanın idari 

yargıda görülmesi gerektiğinden, dava dilekçesinin görev yönünden reddi yerine, yazılı 

şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir ” denilerek bozulmuştur. Davacı lehine 

hükmedilen bedelin tahsili için davalı İdare tarafından işlemlere başlanılmıştır.  

Örnek olayda19 “ Dava kamulaştırmasız el atmadan doğan bedel istemine ilişkindir. 

Taşınmaza ait tapu kaydı, bilirkişi kurulunun 18.02.2013 tarihli raporu özel ve teknik 

bilgi yönünden karar vermeye yeterli olduğu görüldüğünden hükme esas alınarak dava 

dilekçesi ve ıslah dilekçesi de dikkate alınarak davanın kabulüne” karar verilmiş, iş bu 

karar davacı vekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi vekili tarafından temyiz edilerek20 

“ Dava konusu taşınmaz imar planında sağlık tesis alanı olarak ayrılmış ise de mahallinde 

yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporlarına göre, taşınmaza davalı idarece fiilen el 

atılmadığı anlaşılmıştır. 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 Sayılı Kanunun 21. 

maddesi ile KK’nun geçici 6. maddesinde yapılan değişiklik ile uygulama imar 

planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle veya ilgili 

kanunların uygulanmasıyla tasarrufu kısıtlanan taşınmazlar hakkında, 3/5/1985 tarihli ve 

3194 sayılı İmar Kanunu’nda öngörülen idari başvuru ve işlemler tamamlandıktan sonra 

idari yargıda dava açabilir. Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı 

                                                 

18 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 18.11.2013 gün E: 2013/10120 K: 2013/19800 sayılı kararı. 
19 Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 06.01.2012 gün E: 2014/38 K: 2014/109 sayılı kararı. 
20 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 04.11.2013 gün E: 2013/10752 K: 2013/18448 sayılı kararı. 
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kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır hükmü getirilmiştir. Öte yandan alınan kararın21 

ilamında da“ Kamulaştırmasız el atmadan söz edilebilmesi için taşınmaz zilyetliğinin 

idareye geçmesi ve taşınmazın fiilen kamu hizmetine tahsis edilmiş olması gerektiği; imar 

kısıtlamalarında taşınmazın zilyetliğinin malikte kalmaya devam etmekte olup, yalnızca 

malikin tasarruf yetkisinin, ilgili mevzuattan kaynaklanan tazminat davalarının idari 

yargıda açılabileceği” kabul edilmiştir. Açıklanan nedenlerle, davanın idari yargıda 

görülmesi gerektiğinden, dava dilekçesinin görev yönünden reddi yerine, yazılı şekilde 

hüküm kurulması doğru görülmemiştir gerekçesi ile bozularak gelmekle usul ve yasaya 

uygun bulunan bozma ilamına uyulmuş, yeniden yargılama yapılmıştır. Yargıtay ilamı ve 

yargılama devam ederken 6487 Sayılı Kanun 11/06/2013 tarih, 28678 sayılı Resmi 

Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 2942 Sayılı Kanun’un geçici 6. maddesi 

gereğince davaya bakmaya idari yargı görevli olduğundan davanın usulden reddedilmesi 

gerekmiştir” denilerek Yargıtay’ın ilamına uyularak dava reddedilmiştir. Ancak bozulan 

karar doğrultusunda davacı vekili tarafından icra işlemlerine başlanılmış olup idare 

hesaplarından tahsilat yapılmıştır. Kararın bozulmasının akabinde ilgili icra dairesi 

aracılığıyla davacı tarafından tahsil edilen bedel faizi ile birlikte iade edilmiştir.  

Konuyla alakası olması açısından farklı bir kararda özetle22 “ Taşınmazın 81184 nolu 

parselasyon planı ile rekreasyon alanı olarak ayrıldığı, YGHK’nun 15.12.2010 tarihli 

kararında belirtildiği gibi imar planında rekreasyon alanı olarak tahsis edilen taşınmaz 

üzerinde davacının ileriye dönük inşaat yapma, kişisel tasarrufta bulunma ve rayiç değer 

üzerinden satma, kiralama gibi mülkiyet hakkının sahibine verdiği yetkileri kullanma 

hakkının kısıtlandığı, uzun yıllar programa alınmayan imar planının fiilen hayata 

geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas yoluna gitmeyen davalı Büyükşehir 

Belediyesinin kamulaştırmasız el atma bedelini ödemesi gerektiğine hükmedildiği  

anlaşılmış” denilerek idare aleyhine bedele hükmedilmiştir. İş bu karar davalı idarece 

temyiz edilmiş, Yargıtay’ın ilamı23 ile hukuki veya fiili el atmayla alakalı herhangi bir 

gerekçe olmaksızın, dosyadaki eksiklikler belirtilerek karar bozulmuş, bozma kararından 

sonra dosya ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tekrar görülmeye başlanmış 13.05.2014 

                                                 

21 Anayasa Mahkemesi’nin 25.09.2013 gün E: 2013/93 K: 2013/101 sayılı kararı. 
22 Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.12.2012 gün E: 2011/468 K: 2012/555 sayılı kararı. 
23 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 27.05.2013 gün E: 2013/6774 K: 2013/10618 sayılı kararı. 
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tarihli karar ile “ Ağaç dikilerek davalı Ankara Büyükşehir Belediyesince fiilen el atıldığı 

” hükmü ile yeniden karara bağlanmıştır. Davacı tarafından da idarenin kira gelirlerine 

haciz konularak bedel tahsil edilmiştir. Ancak aynı taşınmazda kayıtlı diğer malikler 

tarafından açılan davalarda24 “ dava konusu taşınmaza fiilen el atılmaması nedeniyle yargı 

yolu caiz olmadığı gerekçesiyle davaların reddine” hükmedilmiştir. Bu davalardan yola 

çıkıldığında mahkemelerinde KK’nda yapılan değişiklikler aynı taşınmazla alakalı 

birbirinden farklı kararlar verilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır.  

4.2 İdari Yargı Dava Örnekleri 

Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine hukuki el atmadan kaynaklanan tazminat 

talebiyle adli yargıda açılan ve ilgili kanun değişiklikleri ile idari yargıya 

yönlendirildikten sonra bu davaların devamı ve idari başvuru yapılarak yeni açılan 

davalar olmak üzere toplam 2.721 adet dava açılmıştır. Bu davalardan 82 tanesi, 

taşınmazların kullanımının imar planı değişikliği ile kullanım karalarına özel ibaresinin 

eklenmesi nedeniyle İdare lehine sonuçlanmıştır.  

Örnek olayda25 “ Davacıların hissedar olduğu parselin, kullanım kararının özel spor alanı 

olarak değiştirilmiş olması nedeniyle parselde yapılaşmaya gidilemeyeceğinden ve 

davacının mülkiyetten kaynaklanan haklarının belirsiz süre ile kısıtlandığından söz 

edilemeyeceği ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca imar planının 

yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 ay içinde bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık 

imar programının belediyece hazırlanması ve bunun sonucunda taşınmazın kamulaştırma 

zorunluluğu ortadan kalktığından davacının tazminat isteminin karşılanmasına olanak 

bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denilerek davanın reddine hükmedilmiştir. Bahse 

konu davalardan 40 tanesi taşınmazların kullanımının imar planı değişikliği ticari alana 

değiştirilmesi nedeniyle İdare lehine sonuçlanmıştır. Örnek olayda26 “Davacıların 

hissedarı olduğu taşınmaza ilişkin parselin, imar planında yapılan değişiklikle ticari 

                                                 

24 Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 26.11.2013 gün ve E :2012/583 K :2013/596, Ankara 15. Asliye 

Hukuk Mahkemesi’nin 03.12.2013 gün ve E: 2013/34 K: 2013/407,  Ankara 3. Asliye Hukuk 

Mahkemesi’nin 12.03.2014 gün ve E: 2013/23 K: 2014/140 sayılı kararları. 
25 Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 11.09.2015 gün ve E: 2014/984, K: 2015/1277 sayılı kararı. 
26 Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 30.12.2015 gün ve E: 2015/263, K: 2015/2854 sayılı kararı. 
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rekreasyon alanı kullanımına dönüştürülmüş olması nedeniyle davalı idarenin taşınmazı 

kamulaştırma yükümlülüğünün ortadan kalktığı, söz konusu taşınmazda plan değişikliği 

kapsamında yapılaşmaya gidilebileceği gibi piyasa koşullarında serbestçe alım ve 

satımının gerçekleştirilebileceği, davacıların tazminat istemi yerinde bulunmamıştır ” 

denilerek davanın reddine hükmedilmiştir. Bahse konu davalardan 744 tanesi, taşınmaz 

maliklerinin dava konusu taşınmazda kayıtlı hisselerini, parsel kullanımını bilerek satın 

almış olması nedeniyle idare lehine sonuçlanmıştır.  

Örnek olayda27 “Dosyanın incelenmesinden, davaya konu taşınmazın 1987 yılında 

yapılan imar planında okul alanı olarak ayrıldığı, 1987 yılından beri taşınmazın okul alanı 

kullanımında olduğu, 3194 Sayılı Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenmiş olan 5 yıllık 

sürede ve sonrasında yatırım programına alınmadığı ve uzun bir süre geçmesine rağmen 

kamulaştırılmadığı, davacının uyuşmazlık konusu taşınmazla mülkiyet bağının ise 

10.08.2004 tarihli, 6449 yevmiye numaralı tapu senedine konu satış işlemi ile kurulması 

sonrasında bahsi geçen taşınmazın kamulaştırılmaması nedeniyle tasarruf hakkı 

kısıtlandığından bahisle uğranıldığı ileri sürülen zararın tazmini istemiyle 14.01.2015 

tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Bakılan davada, davacının mülkiyet 

hakkını kullanamamaktan yakınarak tazminat talebinde bulunduğu anlaşılmakta ise de, 

esasen davacının uyuşmazlık konusu taşınmazı edindiği tarih itibari ile taşınmaz için 

kısıtlılık durumunun mevcut olduğu, yukarıda belirtilen Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi kararında belirtilen mülkiyet hakkının geçmişte belirli bir süre engellenmiş 

olma durumunun eski malikler açısından gerçekleşmiş olmasına karşın, 10.08.2004 tarihli 

satış işlemi sonucu mülkiyet sahibi (hissedar) olan davacı açısından kısıtlılık halinden 

kaynaklanan ve tazminatı gerektirir mağduriyetin olmadığı ve mülkiyet hakkının süresi 

belirsiz bir zaman diliminde kısıtlanması durumunun gerçekleşmediği sonucuna 

varıldığından, tazminat istemi yerinde görülmemiştir” denilerek davanın reddine 

hükmedilmiştir. Bahse konu davalardan 1.850 tanesi 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe 

giren 6745 Sayılı Kanun doğrultusunda idare lehine sonuçlanmıştır.  

                                                 

27 Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 14.01.2016 gün ve E: 2015/2416,  K: 2016/91 sayılı kararı. 
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Örnek olayda28 “Bu durumda, 07.09.2016 tarih 29824 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı Kanunla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 

eklenen ek 1. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre geçmeden, uzlaşma ve idari 

başvuru süreci tamamlanmadan açılan davanın bu aşamada esası hakkında karar 

verilmesine hukuken imkan bulunmamaktadır ” denilerek dava hakkında karar 

verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir. Bahse konu davalardan 5 tanesi ise, dava 

konusu taşınmazların kullanımları göz önünde bulundurularak Ankara Büyükşehir 

Belediyesi hasım mevkiinden çıkartılmıştır. 

İdari yargı da açılan ve  Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanan davaların   

davaya konu parsel kullanımlarının kısıtlılıklarının kaldırılarak ticari veya özel kullanıma 

alınması, farklı idareler ile birlikte açılan davalardan Ankara Büyükşehir Belediyesinin 

davalılar kısmından çıkarılması,  6745 Sayılı Kanuna istinaden beş yıl dava 

açılamayacağı konusu ile reddedildiği görülmektedir ( Çizelge 4.3). 

Çizelge 4.3 İdari Yargı Dava Sonuçları (Anonim 2017) 

KONU SAYI 

İmar Plan Değişikliği  Özel 82 

Ticari 40 

Edinim Tarihi İtibariyle 744 

Hasım Mevkiinden Çıkarılma 5 

6745 Sayılı Kanun 1.850 

TOPLAM 2721 

Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan 2.721 adet davanın hasım bakımından 

incelendiğinde, söz konusu davalardan 178 tanesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 

tek başına hasım mevkiinde olduğu, 1.028 tanesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi 

yanında diğer kurumların da (Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık bakanlığı, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, vb) bulunduğu geri kalan 1.515 

                                                 

28 Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 20.10.2016 gün ve E: 2015/2342 K: 2016/2901 sayılı kararı. 
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tanesinde de Ankara Büyükşehir Belediyesi yanında ilçe belediyelerinin de bulunduğu 

tespit edilmiştir (Çizelge 4.4). 

Çizelge 4.4 İdari Yargı Davalarının Hasım Bakımından İncelenmesi (Anonim 2017) 

HASIM MEVKİİ SAYI 

ABB 178 

ABB ve Diğer Kamu Kurumları 1.028 

ABB ve İlçe Belediyeleri 1.515 

TOPLAM 2721 

4.3 Taşınmazların Kullanım Farklılıklarına Göre Dava Örnekleri 

Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine idari yargı yerinde açılan davalar, dava konusu 

taşınmazların kullanım farklılıklarına göre birkaç örnekle incelenecektir. Kullanımı  spor 

alanı olarak ayrılan taşınmazlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan 

hukuki el atmadan kaynaklanan tazminat konulu yaklaşık 308 davadan 19 tanesi idare 

aleyhine sonuçlanmış olup geri kalan 289 tanesi idare lehine sonuçlanmıştır. Bahse konu 

davalar incelendiğinde, idare lehine sonuçlanan davalardan 141 tanesi için üst 

mahkemelere başvurulmamış olup geri kalan 148 tanesi için üst mahkemelere29 

gidilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanan ve üst mahkemelerde 

temyiz edilen davalardan, 38 tanesi 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 Sayılı 

Kanuna istinaden “davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına”  şeklinde 

onanmış,  33 tanesinin, 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 Sayılı Kanuna 

istinaden “davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına” dair kararları 

bozularak “usulden reddine” olarak kesinleştirilmiş geri kalan 77 tanesi ise “davanın 

reddine” olarak sonuçlanmış ve üst mahkemeler yoluyla kararlar bu şekilde 

kesinleştirilmiştir. Kullanımı spor alanı olarak ayrılan taşınmazlara ilişkin İdare aleyhine 

açılan hukuki el atmadan kaynaklanan tazminat davalarına gösterilebilecek emsaller 

aşağıda açıklanacaktır.  

                                                 

29 Ankara Bölge İdare Mahkemeleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri, Danıştay vd. 



 

27 

Örnek olayda 30 “Bu durumda, 07.09.2016 tarih 29824 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı Kanunla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 

eklenen ek 1. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre geçmeden, uzlaşma ve idari 

başvuru süreci tamamlanmadan açılan davanın bu aşamada esası hakkında karar 

verilmesine hukuken imkan bulunmamaktadır.” denilerek dava hakkında karar 

verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir. 

Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin bir kararında özetle31 “Bu durumda; dava açılmasından 

sonra yukarıda açık metinlerine yer verilen yasal düzenlemeyle, uygulama imar 

planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının 

özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında izlenilmesi 

gereken yeni bir prosedür/süreç öngörüldüğünden, söz konusu prosedür/süreçten dolayı 

bu aşamada hukuken uyuşmazlığın esası hakkında karar verme olanağı 

bulunmamaktadır” denilerek davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına 

hükmedilmiştir. Bahse konu karar için davacılar vekili tarafından üst mahkemelerde 

istinaf yoluna gidilmiş olup, örnek olayda 32 “Davanın esası hakkında karar verilmesine 

yer olmadığı yolunda mahkemece verilen 30.09.2016 günlü karar usul ve hukuka uygun 

olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından reddedildiği” hükme 

bağlanmıştır.  

Örnek olayda 33 “Bakılan davada, davacının mülkiyet hakkını kullanmaktan yakınarak, 

tazminat talebinde bulunduğu anlaşılmakta ise de; esasen davacının uyuşmazlık konusu 

taşınmazı edindiği tarih itibariyle taşınmazın kısıtlılık durumunun mevcut olduğu, 

yukarıda belirtilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında belirtilen mülkiyet 

hakkının geçmişte belirli bir süre engellenmiş olma durumunun eski malikler açısından 

gerçekleşmiş olmasına karşın, 30.01.2015 tarihli satış işlemi sonucu mülkiyet sahibi olan 

davacı açısından kısıtlılık halinden kaynaklanan ve tazminatı gerektirir mağduriyetinin 

henüz bulunmadığı açıktır.” denilerek davanın reddine hükmedilmiştir. Bahse konu karar 

                                                 

30 Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 21.12.2016 gün E: 2015/2029, K: 2016/5008 sayılı kararı. 
31 Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 30.09.2016 gün E: 2015/1199, K: 2016/3395 sayılı kararı. 
32Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 5. İdari Dava Dairesi’nin 18.05.2017 gün E: 2017/809 K: 2017/1191 

sayılı kararı. 
33 Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 16.06.2016 gün ve E: 2015/2363 K :2016/322 sayılı kararı. 
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davacılar vekili tarafından üst mahkemelerde temyiz edilmiş olup, Ankara Bölge İdare 

Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin bir kararında özetle34 “Davanın reddi yolunda 

mahkemece verilen 16.02.2016 günlü karar usul ve hukuka uygun olup bozulmasını 

gerektiren bir neden bulunmadığından reddedildiği” hükme bağlanmıştır. 

Kullanımı sağlık alanı olarak ayrılan taşınmazlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi 

aleyhine açılan hukuki el atmadan kaynaklanan tazminat konulu yaklaşık 219 davadan 8 

tanesi idare aleyhine sonuçlanmış, 183 tanesi idare lehine sonuçlanmış geri kalan 28 

tanesinin ise yargılama süreci halen devam etmektedir. Bahse konu davalar 

incelendiğinde, idare aleyhine sonuçlanan 8 adet dava üst mahkemeler yoluyla bozularak 

idare lehine döndürülmüştür. İdare lehine sonuçlanan 183 davadan 94 tanesi üst mahkeme 

yolu ile temyiz edilmeden kesinleşmiş, geri kalan 89 tanesi ise üst mahkemeler yoluyla 

temyiz edilmiştir. Bu kararlardan 32 tanesinin 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 

Sayılı Kanuna istinaden “davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına” dair 

kararları bozularak “usulden reddine” olarak kesinleştirilmiş, geri kalan 57 tanesi ise 

“davanın reddine” olarak sonuçlanmış ve üst mahkemeler yoluyla kararlar bu şekilde 

kesinleştirilmiştir. Kullanımı sağlık alanı olarak ayrılan taşınmazlara ilişkin İdare 

aleyhine açılan hukuki el atmadan kaynaklanan tazminat davalarına gösterilebilecek 

emsaller aşağıda açıklanacaktır.  

Örnek olayda 35 “ Bu durumda davacıya ait taşınmazın imar planında sağlık tesisleri alanı 

olarak belirlenmesi nedeniyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesi uyarınca imar 

planının yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 ay içinde bu planı tatbik etmek üzere 5 

yıllık imar programının belediyece hazırlanması ve bunun sonucunda taşınmazının 

kamulaştırılmaması nedeniyle davacının mülkiyet hakkının belirsiz bir süre ile 

kısıtlandığı ve bu kısıtlamanın kaldırılmadığının sabit olması karşısında, taşınmaz malın 

değerinin belirlenerek ilgilisine ödenmesi gerekmekte olup, açıklanan nedenlerle 

davacının tazminat isteminin kabulü ile 81.962,00 TL’ nin davacıya ödenmesine karar 

verildiği” hükme bağlanmıştır. Danıştay’ın kararında özetle36 “Bakılan davada, davacının 

                                                 

34 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 02.11.2016 gün ve E: 2016/70 K: 2016/15 sayılı 

kararı. 
35 Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 27.11.2015 gün E: 2014/388 K: 2015/2061 sayılı kararı. 
36 Danıştay Altıncı Dairesi’nin E: 2016/6652 K: 2016/6627 sayılı kararı. 
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mülkiyet hakkını kullanamamaktan yakınarak, tazminat talebinde bulunduğu 

anlaşılmakta ise de, esasen davacının uyuşmazlığa konu taşınmazı edindiği tarih itibariyle 

taşınmaz için kısıtlılık durumunun mevcut olduğu, 20.09.2011 tarihli satış işlemi sonucu 

taşınmaz üzerindeki kısıtlılık halini bilerek mülkiyet sahibi olan davacı açısından, 

kısıtlılık halinden kaynaklanan tazminatı gerektirir mağduriyetinin ve mülkiyet hakkının 

süresi belirsiz bir zaman diliminde kısıtlanması durumunun gerçekleşmediği açıktır. Bu 

durumda, davacı açısından, kısıtlılık halinden kaynaklanan tazminatı gerektirir 

mağduriyetin ve mülkiyet hakkının süresi belirsiz bir zaman diliminde kısıtlanması 

durumunun gerçekleşmediğinden davanın reddi yolunda karar verilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle bozulmasına” karar verilmiştir.  

Örnek olayda37 “Bu durumda, 07.09.2016 tarih 29824 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı Kanunla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa 

eklenen Ek 1. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre geçmeden, uzlaşma ve idari 

başvuru süreci tamamlanmadan açılan davanın bu aşamada esası hakkında karar 

verilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır” denilerek davanın esası hakkında karar 

verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir.  

Kullanımı eğitim alanı olarak ayrılan taşınmazlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi 

aleyhine açılan hukuki el atmadan kaynaklanan tazminat konulu yaklaşık 803 davadan 7 

tanesi idare aleyhine sonuçlanmış, 661 tanesi idare lehine sonuçlanmış geri kalan 135 

tanesinin ise yargılama süreci halen devam etmektedir. Bahse konu davalar 

incelendiğinde, idare aleyhine sonuçlanan 7 adet dava üst mahkemeler yoluyla bozularak 

idare lehine döndürülmüştür. İdare lehine sonuçlanan 661 davanın tamamı üst 

mahkemeler yoluyla temyiz edilmiştir. Bu kararlardan 360 tanesinin 07.09.2016 tarihinde 

yürürlüğe giren 6745 Sayılı Kanuna istinaden “davanın esası hakkında karar verilmesine 

yer olmadığına” dair kararları bozularak “usulden reddine” olarak kesinleştirilmiş, geri 

kalan 301 tanesi ise “davanın reddine” olarak sonuçlanmış ve üst mahkemeler yoluyla 

kararlar bu şekilde kesinleştirilmiştir. Kullanımı eğitim alanı olarak ayrılan taşınmazlara 

ilişkin idare aleyhine açılan hukuki el atmadan kaynaklanan tazminat davalarına 

                                                 

37 Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2016 gün E: 2015/2631 K: 2016/3821 sayılı kararı. 
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gösterilebilecek emsaller aşağıda açıklanacaktır. Örnek olayda 38 “Bu durumda, 

07.09.2016 tarih 29824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı 

Kanunla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen ek 1. maddesinin birinci 

fıkrasında belirtilen süre geçmeden, uzlaşma ve idari başvuru süreci tamamlanmadan 

açılan davanın bu aşamada esası hakkında karar verilmesine hukuken olanak 

bulunmamaktadır” denilerek dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına 

hükmedilmiştir. Ancak davalı idareler Milli Eğitim Bakanlığı ve Çankaya Belediyesi 

tarafından Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin bir kararında özetle39 vekalet ücreti yönünden 

üst mahkemeler yoluyla temyiz edilmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 5. İdari 

Dava Dairesi’nin bir kararında özetle40 “Davanın esası hakkında karar verilmesine yer 

olmadığı yolunda Mahkemece verilen 06.12.2016 günlü karar usul ve hukuka uygun olup 

kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurularının reddine” 

denilerek açılan davada vekalet ücreti davalı idareler üzerine bırakılmıştır.  

Örnek olayda 41 “Bunun yanında, dava açıldıktan sonra tarafların iradesi dışında sonradan 

yapılan mevzuat değişikliği nedeniyle davanın esası hakkında karar verilemediğinden, 

idarenin bütünlüğü ilkesi gereğince davalı idarelerin davanın açılmasına neden 

olduğunun kabulü gerekmekte olup, bu sebeple yargılama giderlerinin davalı idareler 

üzerinde bırakılması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; dava hakkında karar 

verilmesine yer olmadığına” hükmedilmiştir. Ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. 

İdari Dava Dairesi’nin bir kararında özetle42 “Bu durumda davacının mülkiyet hakkını 

kullanamamaktan yakınarak, tazminat talebinde bulunduğu anlaşılmakta ise de; 

27.12.2011 tarihli satış işlemi sonucu mülkiyet sahibi olan davacı açısından kısıtlılık 

halinden kaynaklanan ve tazminatı gerektirir mağduriyetin bir başka deyişle mülkiyet 

hakkının süresi belirsiz bir zaman diliminde kısıtlanması durumunun 3194 Sayılı 

Kanunun 10. maddesinde yer verilen 5 yıllık sürenin satıştan itibaren dolmaması 

sebebiyle gerçekleşmediğinden davanın reddi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 

                                                 

38 Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 06.12.2016 gün E: 2016/25 K: 2016/4710 sayılı kararı. 
39 Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 06.12.2016 gün E: 2016/25 K:2016/4710 sayılı kararı. 
40 Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 5. İdari Dava Dairesi’nin 04.07.2017 gün E: 2017/1487 K: 

2017/1851 sayılı kararı. 
41 Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 01.11.2016 gün ve E: 2014/539 K: 2016/4014 sayılı kararı. 
42 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin E: 2017/1442 K: 2017/1756 sayılı kararı. 
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istinaf başvurularının kabulü ile İdare Mahkemesi’nce verilen 01.11.2016 günlü kararın 

kaldırılmasına esastan incelenen davanın reddine” hükmedilmiştir.  

Hukuki el atma için düzenleme ortaklık payından hariç olarak yapılan kesinti için örnek 

olayda 43 “Uyuşmazlığa konu olayda 1996 yılında parselasyon sonucu kamu ortaklık 

payından oluşan taşınmazda hisseleri bulunan davacıların bu parselin imar planında 

ortaokul alanı olarak belirlenmesi ve aradan geçen uzun bir süreye rağmen 

kamulaştırılmaması nedeniyle oluşan zararın tazminine karar verilmesi istemiyle açılan 

davada, mahkemece her ne kadar kamulaştırmasız el atmada hukuki olgusunun 

gerçekleştiği gerekçesiyle tazminat ödenmesine karar verilmiş ise de, uyuşmazlıkta 

parselasyon işlemi sonucu kamu ortaklık payı olarak oluşturulan taşınmaz için davalının 

İmar Kanunu gereğince görevlerini yerine getirmiş olması karşısında, kamu 

menfaatlerinin gerekliliği ile kişi yararı arasındaki adil dengeyi bozan ölçüsüz bir yükün 

davacılara yükletildiğinden söz edilemeyeceği, bu nedenle tazminat verilmesi şartları 

oluşmadığından davanın kabulüne karar veren mahkeme kararında isabet görülmemiştir”  

kararı verilmiştir. Örnek olayda düzenleme ortaklık payı kesildikten sonra kamuya 

ayrılan alanlar için yapılan kesintinin kamu menfaati ile kişi menfaati kıyaslaması 

yapıldığında tazminata konu olmaması gerektiğinin belirtilmesi aslında düzenleme ortaklı 

payı oranının şekilde başkada kesinti yapılmaksızın hukuki el atmayı önleyici şekilde 

değiştirilmesini zorunlu olarak işaret ettiği görülmektedir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine idari ve adli yargıda açılan davaların incelenmesi 

sonucunda hukuki el atma sebebiyle açılan tazminat davalarının eğitim kullanımındaki 

alanların Milli Eğitim Bakanlığı, spor kullanımındaki alanların Gençlik Spor Bakanlığı 

bünyesindeki müdürlükler, Ankara Büyükşehir Belediyesine ve İlçe Belediyeleri, sağlık 

kullanımındaki alanların Sağlık Bakanlığı,  Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 

belediyeleri, diğer kamu kullanımındaki alanların ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 

ilçe belediyeleri aleyhine sonuçlandığı görülmektedir (Çizelge 5.1).  

 

                                                 

43 Danıştay Altıncı Dairesi’nin E: 2015/6093 K: 2016/2331 sayılı kararı. 
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Çizelge 4.5 Hukuki El Atma Davalarının Sorumlu İdareleri  (Anonim 2017) 

TAŞINMAZIN KULLANIMI HASIM MEVKİİ 
EĞİTİM Milli Eğitim Bakanlığı 
SPOR Gençlik Spor Bakanlığı, 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
İlçe Belediyeleri  

SAĞLIK Sağlık Bakanlığı, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
İlçe Belediyeleri 

DİĞER KAMU KULLANIMLARI Ankara Büyükşehir Belediyesi,  
İlçe Belediyeleri  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kamulaştırmasız el atmaya ilişkin YHGK’nun 15.10.2010 tarihli kararına istinaden 

Ankara Büyükşehir Belediyesine karşı adli yargıda açılan 7.450 davadan, 630’u adli 

yargıda sonuçlanmış ve 25 adedinin bedeli davacılara ödenmiştir. Uyuşmazlık 

mahkemelerince hukuki el atmadan kaynaklanan tazminat davalarının idari yargıda 

görülmesi yönündeki kararlarını müteakip, adli yargıda malikler lehine bedel ödenmesine 

hükmedilen ancak temyiz aşamaları devam eden adli yargı kararlarının üst mahkemelerce 

bozulmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda idareler tarafından davacılara ödenen veya 

davacılar tarafından icra kanallarıyla idare alacaklarından tahsil edilen bedeller, davalı 

idareler tarafından yine icra kanallarıyla tahsil edilmeye çalışılmıştır. Bahsedilen süreç 

içerisinde 24.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 Sayılı Kanun ile değişen 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 6. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, adli yargıda 

açılan tüm davaların, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda öngörülen idari başvuru ve işlemler 

tamamlandıktan sonra, idari yargıda dava açılabileceği hükmü gereği hukuki el atmadan 

kaynaklanan tazminat talebiyle ilgili idareye öncelikle uzlaşma başvurusunda bulunma 

şartı getirilmiştir. Bahse konu kanunun yürürlüğe girmesi sonucunda, idareler aleyhine 

açılan tazminat davaları, ilgili kanun maddesinde belirlenen süre şartı nedeniyle 

bekletilmiştir. Bu doğrultuda idari yargıda dava açma şartlarını belirleyen 6487 Sayılı 

Kanunun ilgili maddelerindeki şartları sağlayan taşınmaz malikleri tarafından, 

Uyuşmazlık Mahkemeleri kararları doğrultusunda, 6.820 adet dosya için idari yargıda 

dava yolu açılmıştır. 

Kamulaştırma ve imar planı yapmaya ve onaylamaya yetkili idare tarafından, hukuki el 

atma konusunda yaşanan problemleri kökten çözmek yerine, tazminat ödememeye 

yönelik çözümler üretilmesine ilişkin somut olaylar örneklendirilmiş olup, hukuki el 

atmaya konu taşınmazların kullanımlarının plan değişikliğine konu edilerek, ticari 

rekreasyon alanlarına veya maliklerce de tasarruf edilebilmesi açısından özel amaçlı 

kullanım alanlarına değiştirilmiş olması gösterilebilir. Çalışmada örnek olarak incelenen 

Ankara Büyükşehir Belediyesi davalarında, idari yargı yerinde görülen 2.721 adet 

davadan 82 tanesinin plan değişikliği ile özel kullanım alanına, 40 tanesinin ise ticari 

rekreasyon kullanımına dönüştürüldüğünden bahisle idare lehine sonuçlandığı tespit 
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edilmiştir. Konuya ilişkin diğer husus ise maliklerin dava konusu taşınmazlardaki edinim 

tarihleridir. Hukuki el atmadan kaynaklanan tazminat davaları sonuçlarına bakıldığında, 

son kanun değişikliklerinin henüz yapılmadığı, daima malik lehine bedel ödenmesi ile 

sonuçlandığı dönemde açılan davalarda artış olduğu belirlenmiştir. Konuyu bilen şahıslar 

tarafından benzer taşınmazlardan satış yoluyla hisse edinilerek idareler aleyhine davalar 

açılmıştır. Taşınmazın kullanımının kısıtlı olduğu bilindiği halde, sadece tazminat amaçlı 

olarak, satış yoluyla hisse edinmiş maliklerce açılan davalar 744 adet ile konunun büyük 

bir kısmını oluşturmuş, ancak Medeni Kanun’un iyi niyet ilkesi gereği tüm davalar 

mahkemelerce reddedilmiştir. Son olarak 6745 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile 

1.850 adet dava idareler lehine karara bağlanarak sonuçlanmıştır. Ancak bu kanun 

değişikliğinin hukuki el atma olgusunun son şekli olarak değerlendirmemek gerekir. 

Çünkü yeni kanun düzenlemesi, imar ve parselasyon planlarını yapan onaylayan ve 

kamulaştırma yapmaya yetkili idareler ile taşınmaz maliklerinin problemlerinin 

çözümünde etkili olmamıştır.  

İdare Mahkemeleri’nin hukuki el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında sadece 

bedele hükmedebilmesi, davacı tarafın birden fazla idareye husumet yönlendirmesi 

halinde hangi idarenin ne kadar bedel ödemekle yükümlü olduğu ve bedeline hükmedilen 

taşınmazın tapusunun ne olacağı konusunda herhangi bir hüküm verilememesi de hukuki 

el atmanın, henüz kanun açısından yerleşmemiş bir kavram olduğunun kanıtıdır. Hukuki 

el atmadan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan 7.450 adet davadan, 25’i 

davacılar lehine sonuçlanarak ödemelerinin yapıldığı, geri kalanların ise ödeme yapılsa 

dahi kararların üst mahkemelerce bozulması akabinde faiziyle davacılardan tahsil 

edildiği, kalan davaların ise ödemeye dahi konu olmadan mahkemelerce reddedilmiştir.  

YHGK’nın 15.10.2010 tarihli kararından sonra gelişen hukuki sürecin KK’daki 

değişiklikler ile bazı parsellerin kullanım kararına ilişkin değişiklikleri, kısıtlı 

taşınmazların el değiştirmesi sebeplerine dayanarak mahkemelerin yoğunluğunun 

artmasına ve nihayetinde sadece mahkeme masraflarından başka bir sonuca ulaşmadığı 

tespit edilmiştir. Yargı çerçevesinde bakıldığında, davaların karara bağlanması ile ilgili 

hukuki süreçlerin uzun olması, hukuki el atma kavramına ilişkin kanunların kısa süreler 

içerisinde değiştirilmiş olması nedeniyle idari yargı yerinde görülen davalarla da kesin 
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bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu doğrultuda yapılan yeni bir düzenleme de 07.09.2016 

tarihinde yürürlüğe giren 6745 Sayılı Kanun ile değişen 2942 Sayılı Kanunu’nun 41. 

maddesine ek 1. madde ile uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi 

kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu 

hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, mülkiyet hakkını kullanmasına engel teşkil 

edecek, kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılabileceği hükmüdür.  

Tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar için malikleri tarafından yargı yoluna 

başvurulması 6745 Sayılı Kanun ile değişen 2942 Sayılı Kanunun geçici 11. maddesi ile 

“Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında kalan ve bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında aynı 

fıkrada belirtilen süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.”  hükmü ile 

5 yıllık bir süre tanınarak idarelerin üzerindeki mali külfetin kısa bir süre de olsa 

hafifletilebilmesi açısından önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca, son kanun değişiklikleri 

ile tasarrufu kısıtlanan taşınmaz malikleri açısından, idareden imar planı değişikliği talep 

edilebilmesinin yolunun açılmış olması önemli bir adım olarak görülmektedir.  

Diğer taraftan, hukuki el atmaya ilişkin defalarca kanun değişikliklerine gidilmiş olsa 

dahi, hukuki el atmaya konu taşınmaz malikleri tarafından sadece tazminat beklentisinin 

olduğu görülmektedir. Buna sebep olarak söz konusu taşınmazların yüzölçümleri ne 

olursa olsun çok hissedarlı olması nedeniyle, hisselerin tek elde birleşmesi veya bir kısım 

maliklerin birleşerek taşınmaz üzerine inşaat yapılabilmesi için anlaşmalarının zor 

olmasıdır. Tazminat talep edilmesi açısından taşınmaz malikleri önündeki tek engelin 

6745 Sayılı Kanun ile sabit olan ve 07.09.2021 tarihinde bitecek olan dava açma süresidir.  

Söz konusu sürece çözüm olabilmesi açısından öncelikle imar planlarını hazırlayan ve 

onaylayan idarelerin, tasarrufu kısıtlanan taşınmazlarla ilgili kamulaştırma sorumluluğu 

doğacak idarelere bilgi vermek suretiyle kamulaştırma çalışmalarının 3194 Sayılı 

Kanunda belirtilen süreçlerde gerçekleştirilmesi esastır. Ancak bu açıdan bakıldığında da 

kamulaştırmaya yetkili idarelerin bütçe planlarını hazırlarken imar planları neticesinde 

doğacak kamulaştırma yükümlülüklerini göz ardı etmeleri sorun teşkil etmektedir. Bu 

doğrultuda kamulaştırma sorumluluğunun plan yapmaya yetkili idarelere kalacağı açıktır. 
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Bu duruma ise nüfus yoğunluğunun ciddi bir şekilde artması nedeniyle şehirlerin 

günümüzde çok hızlı gelişmesi ve bu gelişmeye plan yapan ve onaylayan idareler ile 

kamulaştırma yapmaya yetkili idarelerin çözüm üretmekte çağın çok gerisinde kalması 

gösterilebilir.  

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı doğrultusunda hukuki el atmadan kaynaklanan tazminat 

davaları idari yargıda görülmeye başlanmış ancak idari yargı tarafından davacı lehine 

bedele hükmedilirken, taşınmaz tapusu yönünden hüküm kurulmadığından yeni bir 

sorunla karşı karşıya kalınmıştır. Bu noktada izlenmesi gereken yöntem, davacı lehine 

hükmedilen bedelin idarece ödenmesini müteakip dava konusu olan hissenin idare adına 

tescili için adli yargıda dava açılması gerekmektedir. Dava konusu taşınmazın satış işlemi 

ile el değiştirebilecek olması ve varsa dava konusu taşınmaz üzerindeki hacizlerin 

bulunması ve adli yargıda görülecek davalar sonucunda söz konusu hacizlere ilişkin 

herhangi bir işlem tesis edilememesi, idareyi zora düşüreceğinden söz konusu durumun 

ne kadar doğru olduğu tartışmaya açıktır. Ancak, hukuki el atmadan kaynaklanan 

tazminat talebiyle açılan ve idareler aleyhine sonuçlanan tüm davalar üst mahkeme 

kararları ile son kanun değişiklikleri doğrultusunda bozulduğundan, bu sorunun çözümü 

de 6745 Sayılı Kanun ile sabit olan ve 07.09.2021 tarihine bırakılmaktadır. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar uygulamalarında, düzenleme 

ortaklık payı kesildikten sonra yapılan kamu ortaklık payı kesintilerinin yaklaşık %5’e 

tekabül ettiği, dağıtım cetvellerinden ve taşınmaz malikleri tarafından İdare aleyhine 

açılan tazminat davalarına konu olan hisse oranlarından anlaşılmaktadır. 3194 sayılı İmar 

Kanunun 10. maddesinde belirtilen 5 yıllık süre geçtikten sonra kamulaştırılması 

tamamlanmamış kamu kullanımına ayrılmış hisselerin kamulaştırma işlemleri için 

gereken bedelin Ankara Büyükşehir Belediye bütçesinin yaklaşık 10 katına karşılık 

geldiği mali verilerden anlaşılmaktadır. Bu nedenle kamu kullanımına ayrılan tüm 

hisselerin kamulaştırılmasının bütçe kısıtı nedeniyle mümkün olmadığı açıktır. İmar 

planlarının yapılmasını ve onaylanmasını müteakip 10 yıl veya daha fazla süre 

geçmesine, söz konusu alanlarda henüz konut, ticaret vb. yapılaşmalarının oluşmamasına 

rağmen, imar planlarının yapılmasını takiben 5 yıllık sürenin geçtiği gerekçesiyle İdareler 

aleyhine tazminat davası açılması hakkaniyete uygun olmamaktadır.  
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Yapılan çalışma sonucunda hukuki el atma sorununa ilişkin uygulanabilecek çözüm 

önerileri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Malikler tarafından imar planları ile kullanımı kısıtlanan taşınmazları için plan 

değişikliği talep edilmeli ve plan değişikliklerinin yürürlükte olan planlar ile ters 

olmayacak şekilde değerlendirmeye alınmalıdır. 

3. Yürürlükte bulunan planlarla bağdaşmayacak nitelikte olan el atmaya konu 

taşınmazların, kamulaştırma yapmaya yetkili idarelerce kamulaştırma işlemleri 

07.09.2021 tarihine kadar sonuçlandırılmalıdır.  

4. Düzenleme ortaklık payının, hukuki el atmaya sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden 

düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine 

açılan davalar ve yapılan parselasyon planları neticesinde bu oranın yeniden 

düzenlenmesinin zorunlu olduğu görülmektedir. 

5. Uygulama imar planları ile kamu idareleri ve belediyeler tarafından taşınmazın bir 

kısmına ya da tamamına kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere el konulması halinde 

maliğin mülkiyet hakkından doğan tasarruf hakkı kısıtlanmakta, bu durum ise ihtilaflara 

sebep olmakta ve çoğu zamanda ihtilaf konusu olay yargıya intikal etmektedir. Yargıda 

açılan dava sayısının çok olması, mahkemelerin iş yükünü artırmaktadır. Bu kapsamda, 

öncelikle hem kamulaştırma hem de imar planı yapmaya yetkili kamu idarelerinde 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi konusunda yüksek lisans, doktora yapmış kişilerin 

istihdam edilmesi halinde hukuki el atmadan kaynaklı sorunların azalmasına, uzlaşma 

çalışmalarının daha verimli olmasına, yargıya intikal eden olayların azalması sebebi ile  

kamusal verimliliğin ve toplumsal menfaatin artacağı değerlendirilmektedir.
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