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ÖZET 

Dönem Projesi 

KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİTİNDEKİ UZLAŞMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ: EÜAŞ ÖRNEĞİ 

Olcay ERGÜN 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ana Bilim Dalı 

Danışman: Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

Kamulaştırma, bireysellikten toplumsallaşmaya geçmesi ihtiyaçların karşılanması 

gerekliliğinden, kamu yararı bulunması halinde başvurulan idari bir yoldur. Çalışmada 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre bedel tespitinde yaşanan uzlaşma sorunları ve 

çözüm önerileri tartışılmıştır. Burada kamulaştırma kapsamında mevzuattaki hükümler 

ve konu hakkında yapılan literatürden yararlanılarak EÜAŞ örneği üzerinde 

kamulaştırma süreci ve bu süreçte karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri ortaya 

konulmuştur. Kamulaştırma sürecinde uzlaşmaya varılmasının hem idare hem de 

vatandaş yönünden önemli olduğu, kamulaştırma işleminin teknik olmasının yanı sıra, 

sürecin öncesi ve sonrası beraberinde, sosyal bilimlerin; psikoloji, hukuk, siyaset, 

ekonomi, iletişim gibi uzmanlık alanlarının da içinde olduğu disiplinler arası bir çalışmayı 

gerektirdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kanun ile yapılan değişiklikler her zaman kamu 

yararı ve vatandaşa yönelik yapılsa da, uzlaşan maliklerin gerçekte hiçbir şekilde 

memnun olmadığı, dava yolunu tercih edenlerin daha kazançlı çıktığı tespit edilmiştir. 

Değerlendirmeler sonucunda EÜAŞ örneği üzerinden santral sahasında bulunan EÜAŞ’a 

ait gayrimenkullerin denetlenmesi tek bir merkezden yürütüldüğünden sağlıklı bir 

çalışmanın çok zor olduğu taşınmaların denetiminin yerinden yürütülmesi gerektiği 

saptanmıştır. Dolayısıyla santrallerin bağlı olan işletmelerde kamulaştırma işlerinin 

yürütülmesi ve denetlemesi açısından kamulaştırma birimlerinin kurulması gerekli 

olduğu görülmektedir.                                                                                                         

 

Kasım 2019, 67 sayfa  

Anahtar Kelimeler: Kamulaştırma, uzlaşma sorunu, elektrik üretimi,  
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ABSTRACT 

Term Project 

RECONCILIATION PROBLEMS AND RESOLUTIONS IN PRICE 

DETERMINATION IN ACCORDANCE WITH EXPROPRIATION: EÜAŞ 

Olcay ERGÜN 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Real Estate Development and Management Department 

Advisor:  Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

Expropriation is a formal way in case of the diffuculty of providing needs in transmission 

to socialisation from individualization. This study is about reconciliation problems and 

resolutions in price determination in accordance with 2942 No. In this project the 

expropriation process and the problems and solution proposals that can be encountered in 

this process have been put forward by taking advantage of the legislation in the scope of 

expropriation and the literature on the subject through the EUAS sample. It is important 

that the compromise in the expropriation process is important both in terms of 

administration and citizens. Besides the technicalization of the expropriation process, 

social sciences, before and after the process, psychology, law, politics, economics, 

communication, and so on. Moreover, even though the changes made by the law are 

always directed to the public and citizen, it is determined that the compromised owners 

are not really satisfied at all, and those who prefer the case are more profitable. As a result 

of the evaluations, the inspection of immovable properties belonging to EÜAŞ, which is 

located in the central area via the EUAS sample, should be carried out from the place of 

supervision of the movements where it is very difficult to work well because it is carried 

out from a single center. Therefore, it seems that it is necessary to establish expropriation 

units in terms of the execution and supervision of the expropriation works in the 

enterprises connected to the power plants. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amaçları 

Türkiye ekonomisinin daha iyi refah düzeyine yükseltmek için enerji sektöründeki milli 

kaynaklar çok önemli bir yere sahiptir. Nüfusun artması nedeniyle enerji tüketimi de çok 

fazla artmış ve enerji açığı ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı dünyada ve Türkiye’de enerji 

üretimi kamu yararı doğrultusunda kamu denetiminde yapılmaktadır. Özel sektördeki 

üretim tesisleri başta olmak üzere elektrik üretim inşasında, ilgili idare projeye konu olan 

taşınmazlar üzerinde kamulaştırma yapmaya yetkilidir. Dolayısıyla hem ilgili idare hem 

yatırımcı hem de malik için adil çözümlerin bulunabilmesi açısından enerji sektörünün 

devamlılığı çok önemlidir. Ülkelerin enerji ihtiyacı; nüfus, sosyal ve ekonomik gelişme 

düzeyi, sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişmişlik gibi birçok sosyo-ekonomik 

faktöre bağlı olarak şekillenmektedir. Sosyo-ekonomik kalkınmanın en önemli 

girdilerinden biri olan elektrik enerjisinin zamanında, kaliteli ve yeterli miktarda, 

ekonomik şartlar ve çevre etkileri de dikkate alınarak temini büyük önem taşımaktadır. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Bakanlar Kurulu’nun 05.02.2001 tarih ve 

2001/2026 Sayılı Karar’ı ile tüzel kişiliğe sahip olmuş ve faaliyetlerinde özerk ve 

sorumluluğu, sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak ülkedeki enerji 

ihtiyacını karşılamaya yönelik tüm faaliyetlerini ilgili mevzuatlar çerçevesinde 

yürütmektedir. Dayanağı olan mevzuat gereği tüzel kişiliği adına taşınmaz edinip her 

türlü tasarrufu sağlayabilmektedir. Türkiye genelindeki elektrik üretim tesisleri ve maden 

sahalarındaki taşınmaz ihtiyaçları; 27.07.2006 tarih ve 26241 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayınlanan Ana Statüsü ve 08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de belirlenen yetkiler kapsamında 4650 sayılı 

Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun’u esaslarına göre karşılanmaktadır. 

1.2 Araştırmanın Kapsamı, Sınırlılıkları, Materyal ve Yönetmeleri 

Bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda giriş bölümü yer almakta olup 

burada kamulaştırmanın kavram olarak açıklanması, kanuni dayanağı ve hükümleri 

doğrultusunda kamulaştırma ile ilgili yapılan çalışmalara değinilmiştir. İkinci kısımda 
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kamulaştırma ile ilgili kavramlara, karşılaşılan sorunlara ve bunların çözümlerine 

değinilmiştir. Kamulaştırmanın işleyişi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 

kapsamına göre açıklanmıştır. Üçüncü kısım, EÜAŞ örneği üzerinden son beş yılda 

yapılan güncel verilerden yararlanılarak kamulaştırma bedel tespitinde karşılaşılan 

uzlaşma sorunları ve çözümleri ortaya konulmuştur. Burada EÜAŞ’ a bağlı Kayadibi 

HES, Tortum HES, Manyas HES ve Afşin Elbistan B Termik Santraline ait kamulaştırma 

çalışmalarında yapılan uzlaşma sorunları ve çözümleri değerlendirilerek bu konularda 

daha önce yapılan çalışmalar incelenmiştir. Dördüncü bölüm sonuç olarak kamulaştırma 

sürecinde uzlaşamaya varılmasının hem idare hem de vatandaş yönünden önemli olduğu, 

kamulaştırma işleminin teknik olmasının yanı sıra, sürecin öncesi ve sonrası beraberinde, 

sosyal bilimlerin; psikoloji, hukuk, siyaset, ekonomi, iletişim gibi uzmanlık alanlarının 

da içinde olduğu disiplinlerarası bir birlikte çalışmanın gerektirdiği ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, kanun ile yapılan değişiklikler her zaman kamu yararı ve vatandaşa yönelik 

yapılsa da, uzlaşan maliklerin gerçekte hiçbir şekilde memnun olmadığı, dava yolunu 

tercih edenlerin daha kazançlı çıktığı tespit edilmiştir. 

Onar’ın (1993) çalışmasında; “İdarenin umumi menfaatler düşüncesi ile amme kudretine 

dayanarak, amme emlakine (kamu taşınmazı) değiştirmek veya amme menfaatinin icap 

ettirdiği hususlara tahsis etmek veyahut bu hususlarda kullanmak üzere bedeli mislini, 

değer pahasını vermek şartıyla bir gayrimenkulü iktisap etmesidir.” kamulaştırmanın 

tanımına değinilmiştir. 

Tanrıvermiş’in (2015) çalışmasında; kamulaştırma, devlet veya kamu tüzel kişileri 

tarafından, toplum ve kamu yararı için gerekli olan ve özel kişilere ait olan taşınmaz veya 

kaynakların, yasama organı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, 

yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarca resen alınan kararlar ve yatırım programları 

doğrultusunda ve bedeli ödenerek, mülkiyetinin kamuya mal edilmesi veya kamu 

yararına irtifak hakkı tesis edilmesine yer verilmiştir. 

Arcak’ın (1987) çalışmasında; kamulaştırma, “İdarenin kamu yararı düşüncesiyle ve 

kamu yararı kudretine dayanarak, karşılık parasını peşin vermek şartıyla bir taşınmaz malı 

zorla yani mal sahibinin rıza ve muvafakatine bakılmaksızın edinilmesi” tanımını ifade 

edilmiştir. 
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Eyyubi’nin (2004)  ve Aktakas’ın ( 2006) doktora tezi çalışmalarında; vatandaş, ilgili 

gruplar ve sivil toplum örgütlerinin aktif katılımının, katılımcılığın özendirilmediği, iyi 

yönetim, fırsat eşitliği, kazanç ve maliyet paylaşımı, şeffaflık, bilgilendirme, hesap 

verebilirlik, etkinlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ilkelerinin esas alınmadığı; proje ve 

planlamalarda, hedeflerin belirlenmesinde, sorunların giderilmesinde, sorunlara göre 

tedbirlerin alınmasında, destek yerine karşıtlıklar oluştuğundan, istenmeyen sonuçlar, 

başarısızlıklarla ilgili tespitler ve sonuçlar ortaya konulmuştur . 

Mülayim’in (2001) çalışmasında; kısmi kamulaştırmada değer düşüklüğü olup 

olmadığının belirlenmesi için, kamulaştırılan kısımda işletme bütünlüğünü bozabilecek 

arazi ıslahının bulunması (su kuyusu, drenaj kanalı, sulama sistemi gibi), kamulaştırılarak 

işletme arazilerinin parçalanıp bütünlüğünün bozulması, kamulaştırılan kısmın bütün 

arazinin önemli bir bölümünü oluşturması ve kamulaştırmadan sonra geri kalan kısmının 

kullanılamayacak kadar küçük olması gibi kamulaştırma bütünlüğünün bozulmaması 

hakkında çalışmalar incelenmiştir. 

Türkoğlu’nun (2008) çalışmasında; kamulaştırmayı yapan idare ile taşınmaz mal sahibi 

bakımından en önemli hususlardan biri, kamulaştırılacak taşınmaza, günün şartlarına göre 

geçerli, tutarlı, adil, kısa ve uzun vadeli sorunların çözümü için anlamlı bir bedelin takdir 

elde edilmesidir. Mal ve hizmetler rekabet şartları göz ardı edilerek tek değerle 

fiyatlandırıldığı halde, spekülasyonun en fazla olduğu ve ekonomik bir yatırım aracı olan 

taşınmaz piyasasında; vergiye esas değer, alım-satım değeri, rayiç değer, kamulaştırma 

değeri, mahkeme değeri gibi değişik değerler bulunmaktadır. Bir parsel için belli zaman 

aralıklarında tek bir değerden bahsedilerek bilimsel araştırmalara göre farklı yaklaşımlar 

ve amaçlar için yapılsa da değerler arasında % 15-20’yi aşan bir fark olmaması gerektiği 

üzerinde durulmuştur. 

Aytaç’ın (1987) çalışmasında; kamulaştırma ile başka bir yerleşim birimine göç eden 

insanlar, eski çevrelerinden ayrılmaları nedeniyle davranış normlarını kaybetmekte, 

komşuluk ilişkilerini yeniden oluşturmakta ve gittiği yerde süregelen sosyal ilişkiler ağına 

dahil olmaya zorlanmakta, sonuçta uyumsuzluğa yol açtığı ve yasaların sadece teknik ve 

hukuki boyutunu düzenlediği, aslında öncelikle sosyal ve psikolojik boyutunun 

düzenlenmesi ve çözüm yolları ortaya konulmuştur. 
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2. KAMULAŞTIRMA KAVRAMI  

2.1 Kamulaştırmanın Kapsamı ve Mevzuattaki Hükümleri 

Kamulaştırma kavramı birçok kez tanımlanmıştır. Farklı kelime ve cümleler kurulsa da 

içerik bakımından benzer şeyler ifade edilmektedir. Böke’ye (2008) göre ise “Yetkili 

İdarenin kamu yaranın hedef tutan kamu hizmetini gerçekleştirmek için, bedelini peşin 

(şartlar gerçekleşmişse taksitli) olarak ödemek kaydıyla, gerçek ve özel hukuk kişilerine 

ait taşınmaz mallara, ilgili mevzuatın öngördüğü usullerle zorla sahip olmasıdır.”  

Keleş’e (2013) göre “Kamulaştırma, kamu yararı gerektiğinde, özel iyelikte bulunan 

taşınmaz malların, kamu yönetimlerince kamu iyeliğine alınmasıdır.” şeklinde 

tanımlamıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesi ve 4650 sayılı Kanun 

değişikliğine göre; idarenin, kanunlara göre kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin 

yürütülmesi için gerekli olan taşınmazları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini 

nakden ve peşin olarak ödenmesi koşuluyla kamulaştırılabilir.  

Günday’a (2013) göre kamulaştırma, kamu yararının gerçekleştirilmesi için özel 

mülkiyette bulunan bir taşınmaza, o taşınmazın malikinin rıza ve muvafakatine 

bakılmaksızın idarece zorla el konulması olduğundan, idari bir işlemdir. Bu nedenle, 

kamulaştırma idari uyuşmazlık ve davalara yol açabilir. Öte yandan, kamulaştırma, etki 

ve sonuçlarını özel mülkiyet üzerinde göstermekte ve mülkiyet hakkını sona 

erdirmektedir. Bu yönüyle kamulaştırma adli uyuşmazlık ve davalara da yol açmaktadır  

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın 46. maddesine göre kamu yararının önceliğinde 

kamulaştırma bedellerini nakden ve peşin olarak veya bazı durumlarda taksitli olarak 

ödenmesi suretiyle taşınmazın bir kısmı veya tamamı kamulaştırılabilir. İdare, mal 

sahiplerinin rızasıyla kamulaştırma yapılabileceği gibi sözleşme ile satın alma yoluyla da 

kamulaştırma yapabilir. Ancak, kamulaştırmadaki vurgunun “zorla ele geçirme” kısmına 

olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü her iki durumda da ister taşınmaz sahibinin rızası olsun 

ister olmasın sonuçta kamulaştırmayı yapan, kanunun belirlediği kapsamda gerekli 

şartların sağlanması durumunda, kamulaştırmayı yapar ve taşınmazın sahibi buna engel 

olamamaktadır.  
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2.2 Kamulaştırma İşlemi  

Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu yararına dayanarak özel mülkiyette bulunan 

bir taşınmazın bedelini peşin ve nakden ödenmek suretiyle taşınmazın bir kısmını veya 

tamamına zorla el koymasına kamulaştırma denir. Gayrimenkullere sahip olmak bireyler 

için anayasal bir haktır. T.C. 1982 Anayasa’nın 35.  maddesine göre ise herkesin mülkiyet 

ve miras hakkına sahip olduğu, ancak bu hakların kamu yararı kararıyla sınırlanabileceği 

belirtilmiştir.  

Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak 

ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan 

projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve 

turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. 

Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı 

aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir.  

Kamulaştırılan toprağın, o toprağı doğrudan doğruya işleten çiftçiye ait bedeli, her 

durumda peşin ödenir. İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir 

sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek 

faiz uygulanması şeklindedir. Bu madde, açık ve kesin ifadeler kullanarak 

kamulaştırmanın taslağını oluşturmuştur. 

Kamulaştırmanın usul ve çerçevesi 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve bu kanunda 

yapılan değişiklikleri içeren 5999 ve 4650 sayılı kanunlar ile düzenlenmiştir.1 

Kamulaştırma ile ilgili başka kanunlarda da çeşitli hükümler bulunduğu görülmektedir. 

Bunlar: 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunu, 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu, 2565 

Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2634 Sayılı Turizm ve 

Teşvik Kanunu, 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım 

Reformu, 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 

İletimi, Dağıtımı ve Ticaret ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 3154 Sayılı Enerji ve 

                                                
1 2942 ve 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu hakkında 
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Tabii Kaynaklar bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar 

Kanunu,3213 Sayılı Maden Kanunu, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeler Kanunu, 4646 

sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 6326 Sayılı Petrol Kanunu, 6446 Sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu, 6830 Sayılı Orman Kanunu.2 

2.3 Kamulaştırma Türleri 

Kamulaştırma; tam mülkiyet, kısmen kamulaştırma, acele kamulaştırma, trampa yoluyla 

kamulaştırma ve özel kişiler lehine kamulaştırma şeklinde sıralanabilir. Kısmen 

kamulaştırma, taşınmaz malın tamamını değil sadece kendi işine yarayan kısmın 

kamulaştırılmasıdır. Taşınmaz maldan geri kalan kısmı yararlanmaya elverişli değil ise, 

kamulaştırma işlemine karşı dava açılmadıysa, kamulaştırma kararının tebliğinden 

itibaren en geç otuz gün içinde yazılı başvuru yapılması şartıyla geri kalan kısmın da 

kamulaştırılması istenebilir. Kısmi kamulaştırmalar, kalan kısımdaki değer değişikliği ve 

kamulaştırmadan arta kalan kesimin tümü göz önünde bulundurularak yapılır. 

Taşınmazın kısmen kamulaştırılmasında; kamulaştırılmayan kısmın değerinde değişiklik 

olmaması (Md.12/a), kamulaştırmada kalan kısmın kamulaştırma nedeniyle değer 

azalmasının olması (Md.12/b) ve kamulaştırma kalan kısmın değerinde kamulaştırma 

nedeniyle değer artışının olması (Md.12/c) gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Bunlar, 

Kamulaştırma Kanunu’nun 11. ve 12. maddelerine göre değerlendirilecektir. 

Kamulaştırma dışı kalan kısmın değerinde artış olduğunda, bu artış hesaplanarak 

kamulaştırılan kısmından hesaplanan kamulaştırma bedeli çıkartılır. Ancak burada 

sınırlama getirilmiş olup, bu sınırlama taşınmazın düşük bedelle veya kamulaştırma 

karşılığı verilmeden mal sahibinin elinden alınmasını önlemeye yöneliktir. 

Kısmi kamulaştırmada; değer düşüklüğü olup olmadığının belirlenmesi için, 

kamulaştırılan kısımda işletme bütünlüğünü bozabilecek arazi ıslahının bulunması, (su 

kuyusu, drenaj kanalı, sulama sistemi gibi), kamulaştırılarak işletme arazilerinin 

parçalanıp bütünlüğünün bozulması, kamulaştırılan kısmın bütün arazinin önemli bir 

                                                
2 Kamulaştırma ile ilgili başka kanunlardaki çeşitli hükümler hakkında. 
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bölümünü oluşturması ve kamulaştırılmadan sonra geri kalan kısmının kullanılamayacak 

kadar küçük olması gibi konular üzerinde durulmalıdır (Mülayim 2001). 

İrtifak hakkı, bir taşınmazı doğrudan doğruya kullanma veya ondan yararlanma yetkisi 

veren sınırlı ayni bir haktır. Taşınmazın mülkiyeti yerine, belirli bir kesimi, yüksekliği, 

derinliği veya üzerindeki kaynağın belli bir süre kullanımı için irtifak hakkı tesis 

edilebilmektedir (Md.4). Tanrıvermiş’e göre irtifak hakkının kurulması ile taşınmazın 

mülkiyeti yine mal sahibinde kalmakta, irtifak ile sınırlı olarak mal sahibi taşınmazını 

kullanmakta ve ondan yararlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde irtifak tesisinden önceki ve 

sonraki taşınmaz değerleri arasındaki fark olacaktır. Ancak irtifak hakkı kurulan taşınmaz 

üzerinde daha önce, aynı veya başka bir kurum tarafından irtifak kamulaştırması 

yapılmışsa, değer takdirinde önceki irtifak değeri de dikkate alınmalıdır. Taşınmazın 

değeri belirlenirken, mal sahibinin önceki irtifak nedeniyle almış olduğu irtifak hakkı 

değeri taşınmazın normal değerinden çıkarılacağı vurgulamaktadır. Gelir yöntemine göre 

irtifak hakkı değerinin takdirinde “gelir eksilmesi” bulunduktan sonra, irtifak hakkının 

süresi belirlenir. İrtifak süresine göre değer takdiri esaslarında da değişim olacaktır. Eğer 

irtifak hakkı kurulması 2-10 yıl veya (n) yıl gibi geçici ise, bu durumda (n) yılda oluşacak 

net gelir eksilmesi, irtifak hakkının tesis edildiği zamana biriktirilerek malike ödenmesi 

gereken zarar hesaplanır, irtifak hakkı süreli veya süresiz yıl için geçerli ise, bu durumda 

yıllık gelir eksilmesinin kapitalizasyon yapılması gerekir. Bunun için sonsuz yıl için 

irtifak hakkı kurulması nedeniyle oluşacak yıllık gelir düşüklüğünün belirli bir indirgeme 

oranı ile bugüne biriktirilmesi gerekecektir. Bu durumda irtifak hakkı değeri; D = R /f 

eşitliği ile bulunabilir. Burada; D: irtifak değeri, R: yıllık net gelir (rant) eksilmesi ve f: 

kapitalizasyon faiz oranını göstermektedir (Tanrıvermiş 1998).  

Uygulamada su, doğal gaz, petrol boru hattı ve enerji iletim hatlarının izdüşümünde kalan 

yerlerin yüzölçümüne göre değer düşüklüğü hesaplanmaktadır. Ancak irtifak hakkı 

nedeni ile oluşan değer düşüklüğü arazinin tamamında oluşmaktadır. Bu nedenle 

taşınmaz malın tamamının irtifak hakkı tesisinden önceki ve sonraki değerlerinin 

hesaplanması ve her iki değer arasındaki farkın da irtifak kamulaştırma değeri olarak 

görülmesi gerekmekte olup, yüksek yargı organlarının kararları da bu yöndedir (Arcak ve 

diğerleri 1992, Tanrıvermiş 1998). 
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Dava konusu kamulaştırma ile ilgisi bulunmayan ve davaya konu edilmeyen 1.171 m²lik 

önceki kamulaştırmadan arata kalan 160 m²lik kısım için değer kaybının bulunduğunun 

kabulü ile bunun artırılan bedele yansıtılması suretiyle fazlaya hükmedilmesini uygun 

görülmemiştir.3 Tamamı 5.012,21 m² alanlı olup, 1.585,23 m²si kamulaştırılan taşınmazın 

kamulaştırmada arta kalan 3.426,98 m²lik kısmında yüzölçümü, geometrik durum 

ve konumu ile ülke düzeyindeki müstakil tarım arazilerinin ortalama büyüklüğü dikkate 

alındığında, tarımsal işletme bütünlüğü ve verimliliği etkilenmeyeceğinden herhangi bir 

değer kaybı olmayacağı dikkate alınmadan, % 5 değer kaybına uğrayacaklarından buna 

göre hesaplama yapan bilirkişi raporuna dayanılarak fazla kamulaştırma bedeli tespit 

edilmiş olmasının doğru olmadığı yönündedir.4  

Dava konusu taşınmazın tamamı 8.600 m² olup 2.750,8 m²si kamulaştırılarak iki ayrı 

parçaya ayrılmıştır. Bilirkişiler arta kalan kısımlarının her birini yüzölçümlerini tespit 

edilip her bir parçasının yüzölçümü, konumu ve geometrik durumu ile kullanım amacı 

(tarım arazisi oluşu) göz önünde tutularak değer kaybı oranının tespit edilmesi gerekirken 

arta kalan kısımların tamamı üzerinden değer kaybı verilmesi doğru görülmediği 

yönündedir.5 Trampa yolu ile kamulaştırma, taşınmaz malikinin kabul etmesi halinde, 

kamulaştırılan taşınmaz malın bedeli yerine, idarenin kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş 

olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarının 

verilmesine denilmektedir. 

Acele kamulaştırmada ise; 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun 

uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya acilliğine Bakanlar Kurulunca karar 

alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan 

taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan 

tamamlanmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre ilgili idarenin 

istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın Kamulaştırma Kanunu’nun 10. 

madde esasları çerçevesinde ve Kamulaştırma Kanunu’nun 15. madde uyarınca seçilecek 

bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından malik adına Kamulaştırma 

                                                
3 Yargıtay 18. HD: 25.11.2002 T. 2002/10631 E.2002/11665 Karar. 
4 Yargıtay 18. HD: 17.05.2004 T. 2004/3198 E.2004/4058 Karar. 
5 Yargıtay 18. HD: 25.04.2006 T. 2005/11272 E.2006/3493 Karar. 
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Kanunu’nun 10. maddesine göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya 

yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.  Özel kişiler lehine kamulaştırmada, kanunda 

açıkça belirtilmesi durumunda devlet tarafından yapılır ve kamulaştırma bedeli özel kişi 

tarafından ödenir. Taşınmazın mülkiyeti özel kişiye geçer. Özel kanunlarda açık bir 

hükmün olması halinde özel kişiler lehine kamulaştırma yapabilmenin olanağı vardır. 

2.4 Kamulaştırma İşleminin Unsurları 

İdari işlemler; yetki, amaç, sebep, konu ve şekil unsurlarından oluşmaktadır. İdari 

işlemlerde yetki, bir idari işlemi gerçekleştirme iradesini ortaya koyan makamın bu 

hususta mevzuata göre ehil olmasıdır. İdareye idari işlevini yürütebilmesi için görevler 

verilmeli ve bunları da gerçekleşmesi biçin yetkiler verilmelidir. Bu doğrultuda; 

kamulaştırma yetkisi devlet ve kamu tüzel kişilerine verilmiştir. Üniversiteler, il özel 

idareleri, belediyeler, köyler, yerinden yönetim kuruluşları, KİT’ler gibi kamu tüzel 

kişiliğe sahip kuruluşlar kamulaştırma yetkisine sahiptirler.  Ancak, Danıştay içtihatlarına 

göre kamu tüzel kişiliğine sahip kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

kamulaştırma yetkisi yoktur. 

Kamulaştırma işleminin sebep ve amaç unsurları birlikte ele alınmalıdır. Kamulaştırma 

işleminin sebep ve amacı kamu yararıdır. Kamu yararının gerektirmediği durumlarda 

idarenin kamulaştırma işlemi yapması bu işlemi amaç bakımından hukuka aykırı hale 

getirmektedir. Kamulaştırma işleminin konu unsuru, kamulaştırmaya konu taşınmazdır. 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’n 3. maddesi kamulaştırılabilecek şeyleri “taşınmaz 

mallar”, “kaynaklar” ve “irtifak hakları” olarak belirlemiştir. 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu’nun 704. maddesine göre ise taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek şeyler; 

“Arazi”, “Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar”, “Kat 

mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler” şeklinde belirlenmiştir. Yeni Medeni 

Kanun’da eski Medeni Kanun’dan farklı olarak madenler tanım içerisine alınmamıştır.  

Kamulaştırma işleminin şekil unsuru ise kamulaştırma işlemine ilişkin izlenecek belirli 

aşamaları ifade etmektedir. Öncelikle kamulaştırma bedeli için yeterli ödeneğin temin 

edilmesi gerekir. 2001 yılında 4650 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye göre idare 
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tarafından yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanılmamalıdır. 

Kamulaştırma işleminde ödenek temin edildikten sonra kamu yararı kararının alınması 

gerekmektedir. Kamu yararı kararını vermeye yetkili ve onay merciiler Çizelge 2.1’ de 

gösterilmiştir.   

Çizelge 2.1 4650 Sayılı Kanun İle Değişik 2942 Sayılı Kanun 

Kamu Kararı Verecek Merciler Onay Mercii 

(a) Kamu İdareleri ve kamu tüzel 

kişileri 

 

2942 say. Kanunun 3.madddesinin 2. 

Fıkrasında sayılan amaçlarla 

yapılacak kamulaştırmalarda ilgili 

bakanlık 

Kamu kurumları yönetim kurulu başkanı 

 

Köy yararına kamulaştırmalarda köy 

ihtiyar kurulu                              

Belediye yararına kamulaştırmalarda 

belediye encümeni 

Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri 

kararları, ilçelerde kaymakam ve il merkezlerde 

valilinin 

İl özel idaresi yararına 

kamulaştırmada il daimi encümeni 

İlçe idare kurulları il daimi encümenleri ve il 

idare kurulları kararları valinin 

Devlet yararına kamulaştırmalarda il 

idare kurulu 

İlçe idare kurulları il daimi encümenleri ve il 

idare kurulları kararları valinin 

Yüksek Öğretim Kurulu yararına 

kamulaştırmalarda Yüksek Öğretim 

Kurulu 

Yüksek Öğretim Kurulu kararları Kurul Başkanı 

Üniversite, Türkiye Radyo, 

Televizyon Kurumu,  Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına 

kamulaştırmalarda Yönetim Kurulları 

Üniversite Yönetim Kurulu kararları Rektör, 

Türkiye Radyo, Televizyon Kurumu Yönetim 

Kurulu kararları Genel Müdür, Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu 

kararları Yüksek Kurum Başkanı 

*Aynı ilçe sınırları içinde birden çok 

köy ve belediye yararına 

kamulaştırmalarda İlçe İdare Kurulu 

*Bir il sınırları içindeki birden çok 

ilçeye bağlı köyler ve belediyeler 

yararına kamulaştırmalarda İl İdare 

Kurulu  

*Aynı illere bağlı birden çok kamu 

tüzel kişileri yararına 

kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu   

*Birden çok il sınırları içinde Devlet 

yararına kamulaştırmalarda Bakanlar 

Kurulu 
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Çizelge 2.1 4650 Sayılı Kanun İle Değişik 2942 Sayılı Kanun (devamı) 

Kamu Kararı Verecek Merciler Onay Mercii 

(b) Kamu Kurumları Yararına 

kamulaştırmalarda Yönetim Kurulu 

veya İdare Meclisi, bunların 

olmaması halinde yetkili idare 

organları 

 

(c) Gerçek kişiler yararına 

kamulaştırmalarda bu kişileri, özel 

hukuk tüzel kişileri yararına 

kamulaştırmalarda ise; yönetim 

kurumları veya idare meclislerinin, 

yoksa Yetkili Yönetim organlarının 

başvuruları üzerine gördükleri hizmet 

bakımından denetimine bağlı 

oldukları köy, belediye, özel idare 

veya Bakanlık 

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri 

yararına köy, belediye veya özel idarece verilen 

kararlar valinin, 

Kamulaştırmayı yapan idarece kamulaştırma veya kamulaştırma yoluyla üzerinde irtifak 

kurulacak taşınmazların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösteren 

ölçekli planını yapılır. Kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa 

zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden gerekli bilgi 

ve belgeler araştırma yapılarak tespit edilir. İlgili vergi dairesi, idarenin talebi üzerine 

taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı 

hallerde beyan yerine geçecek takdir edilen değer en geç bir ay içinde verir. 

Öncelikle soyut olarak alınan kamu yararı kararının somutlaşması için kamulaştırılacak 

taşınmaz belirlenir ardından taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilir. İdare 

kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu kaydına şerhi için 

kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğüne bildirir. İdare 

tarafından şerh tarihinden itibaren altı ay içinde Kamulaştırma Kanunu’nun 10. madde 

esasına göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescil talebinde bulunulduğuna 

dair mahkemeden alınan belge Tapu Müdürlüğü’ne ibraz edilmediği takdirde tapu idaresi 

tarafından resen şerh kaydı silinmektedir. 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre, idareler kamulaştırma aşamasına girdikten 

sonra satın alma usulünün uygulanması esastır. 4650 sayılı Kanun ile satın alma usulünde, 
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mal sahibi ile anlaşma yolu ve bedele karşı itiraz davası açılmaması şeklinde iki ana ilke 

amaç edinilip, yeni düzenleme ve şekil şartları getirilmiştir. Söz konusu kanun ile 

getirilen yeniliklerde taşınmaz malın tapulu olması esas alınmıştır. Tapusu olmayan 

taşınmazlarda satın alma usulü uygulanması mümkün değildir. Taşınmaz malın tapulu 

olması halinde Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddeye göre satın alma usulü denenmeden 

doğrudan Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddeye göre bedel tespiti ve tescil talebinde 

bulunulmaz. Dolayısıyla 8. maddeye göre işlemlerin yapılması, Kamulaştırma 

Kanunu’nun 10. maddeye göre açılacak bedel tespiti ve tescil davasının ön şartıdır. Bu 

ön şart yerine getirilmeden dava açılamamaktadır. 

Kamulaştırma kararı alındıktan sonra idare, ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan 

da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahalli emlak alım satım 

bürolarından alacağı bilgilerden yararlanarak, Kamulaştırma Kanun’un 8. maddesine 

göre taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden, en az üç 

kişiden oluşan bir veya gerekli görülürse birden fazla “kıymet takdir komisyonu” 

görevlendirir. Komisyonun görevi, kamulaştırılacak taşınmaz malın tahmini bedelini 

malik ile pazarlık yapacak şekilde piyasaya uygun tespit etmektir. 

Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesine göre idare, kıymet takdir komisyonu tarafından 

belirlenen tahmini bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütmek 

ve sonuçlandırılmak üzere, kendi bünyesi içinden en az üç kişiden oluşan bir veya birden 

fazla “uzlaşma komisyonunu” görevlendirir. Kıymet takdir komisyonunun belirlediği 

tahmini bedelden sonraki süreçte, devreye uzlaşma komisyonu girer ve idare adına 

taşınmazın sahibi ile görüşmeleri başlatır ve sonuçlandırır. 

Kıymet takdir ve uzlaştırma komisyonlarının kurulması aşamalarından sonra idare kıymet 

takdir komisyonu tarafından tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin kamulaştırılması 

kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarının bedelinin 

peşin veya taksitlendirme yapılıyorsa Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci 

fıkrasındaki usullere göre taksitle ödenmesi şartıyla ve pazarlıkla satın almak veya 

idareye ait başka taşınmaz mallara trampa yoluyla devralmak istediğini resmi taahhütlü 

bir yazıyla malike bildirir. Kamulaştırma işinin tebliğine girişilmeden önce idarenin kendi 
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bünyesi içinde verdiği kararlar ve yaptığı işlemler, taraflar yönünden kamulaştırma işlemi 

niteliği yönünde kabul edilmediğini göstermiştir.6 

Satın alma usulü esas itibariyle kamulaştırmanın iptali davaları ile; yerli ve yabancı büyük 

ölçekli yatırımların aksamaması, kamulaştırmaya konu taşınmazın bedelinin zamanında 

ödenmemesi ve ödenmesine ilişkin gecikmelerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlığın 

çözümlenmesi ve ağırlıklı olarak da usul ekonomisi amaçlanmaktadır. 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 sayılı Kanun değişikliği ile idare tarafından satın alma 

usulüne başvurulmadan kamulaştırmaya konu taşınmazın bedelinin tespiti ve idare adına 

tescilini sağlamak için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulması, mahkemece bu 

durumun ilk oturumda saptanması davanın usul yönünden reddi sebebi iken; mahkemece 

işin esasına girilerek deliller toplanıp, mahallinde keşif yapılıp, bilirkişi raporu alındıktan 

sonra artık 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesine göre düzenlenen satın alma 

usulünün uygulanmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi usul ekonomisine aykırı 

olacaktır. Malik, idare tarafından gönderilen resmi taahhütlü bir yazı ile 15 gün içinde 

olumlu veya olumsuz bir cevap verebileceği gibi hiç cevap da vermeyebilir. Malikin konu 

ile ilgili tutumu, idarece tutanak tutulmak suretiyle tespit edilecektir. Tebligat tarihinden 

itibaren 15 gün içinde malik anlaşmak için idareye başvurmazsa idare kamulaştırma 

bedelinin tespiti için Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında dava açmak 

zorundadır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesine göre satın alma 

usulünün uygulanmasından sonra kamulaştırmaya konu taşınmazın maliki ile idare 

arasında uzlaşma sağlanması halinde, idarece anlaşma tutanağının tanzim tarihinden 

itibaren en geç kırk beş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilir. 

Bu husus, malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilir. İdarenin talebi doğrultusunda 

malik veya yetkili temsilcisi tarafından idare adına tapuda ferağ verilir ve sonrasında 

kamulaştırma bedeli malikler adına ödenir. Kamulaştırma işleminin sürecinin aşamalarını 

şematik olarak gösterilmiştir (Şekil 2.1). 

                                                
6 Yargıtay 18.HD. E. 2002/368, K.200/835, 29.01.2002 tarihli karar. 
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   Şekil 2.1 Kamulaştırma İşlem Sırası Tablosu 

2.5 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 

Kamulaştırmayı yapan idare ve taşınmaz mal sahibi bakımından en önemli hususlardan 

biri, kamulaştırılacak taşınmaza, günün şartlarına göre geçerli, tutarlı, adil, kısa ve uzun 

vadeli sorunların çözümü için anlamlı bir bedelin takdir edilmesidir. Mal ve hizmetler 

rekabet şartları göz ardı edilerek tek değerle fiyatlandırıldığı halde, spekülasyonun en 

fazla olduğu ve ekonomik bir yatırım aracı olan taşınmaz piyasasında; vergiye esas değer, 

alım-satım değeri, rayiç değer, kamulaştırma değeri, mahkeme değeri gibi değişik 

değerler bulunmaktadır. Bir parsel için belli zaman aralıklarında tek bir değerden 
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bahsedilmelidir. Bilimsel araştırmalara göre farklı yaklaşımlar ve amaçlar için yapılsa da 

değerler arasında yüzdesel oranla 15-20’yi aşan bir fark olmamalıdır (Türkoğlu 2008). 

Anayasa Mahkemesi 1977 yılında vergi değeri üzerinden kamulaştırma yapılması ile 

ilgili hükmü iptal etmiş ve kamulaştırmada gerçek değer tekrar esas alınmaya 

başlanmıştır. Son olarak 1982 Anayasasının 46. maddesine uygun olarak çıkarılan 1983 

tarih 2942 Sayılı kanunla, rayiç bedel esas alınarak kamulaştırma çalışmalarına devam 

edilmiştir (Akyol vd. 1992). 

Gerek kurumların değerleme yöntemleri, gerekse mahkemelerde bilirkişilerce yürütülen 

değerleme yöntemleri; ‘geleneksel değerleme yöntemleri’ karşılaştırma, gelir ve maliyet 

yöntemleri, bu kadar tartışılan bedel tespitinin yeterliliği tartışmasında sınıfta kalındığını 

göstermektedir. Bu sebeple, coğrafi bilgi sistemleri teknolojisi de kullanılarak yapay 

sinirsel ağlar ve bulanık mantık gibi ‘ileri değerleme yöntemleri’ kullanılarak gerçek 

değere ulaşılmaya çalışılmalıdır. Geleneksel yöntemlerde, benzer özellikli taşınmaz 

bulma zorluğu, değere etki eden faktörlerin çokluğu, yöresel bölgelere ve tercihlere göre 

değişimi, matematiksel denklemlerle ifade edilmesinin güçlüğü sebebiyle yeni ve ileri 

değerleme yöntemlerinin kullanımını zorunluluk haline getirmektedir. Özellikle bütün 

verileri test edilen ve dinamik yapısı sebebiyle alternatif kullanımına açık olan, bulanık 

mantık yöntemi piyasa değerleri ile daha çok örtüşmektedir (Özkan 2007). 

Bedel tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar Kamulaştırma Kanunu’nun değişiklik 

yapan 4650 sayılı Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilmiş olup kamulaştırma davalarında 

Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Kişilerin Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin 

Yönetmelikte ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Yönetmeliğin “Raporlarda bulunması 

gereken asgari bilgiler” başlıklı 17. maddesine göre kamulaştırılacak taşınmaz mal veya 

kaynağın; cins ve nev’inin, yüzölçümünün, değerini etkileyecek bütün nitelik ve 

unsurlarının ayrı ayrı değerinin, varsa vergi beyanının, kamulaştırma tarihindeki resmî 

makamlar tarafından yapılan kıymet takdirinin, arazi olması hâlinde kamulaştırma 

günündeki getireceği net gelirinin, arsa olması halinde kamulaştırma gününden önceki 

özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerinin, yapı olması halinde resmî birim 

fiyatlarının, yapı maliyet hesaplarının ve yıpranma paylarının değer takdirindeki hususları 
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göz önünde bulundurulmalıdır. Bedeli etkileyen tüm kanunî verilerin, imar verilerinin, 

taşınmaza ait nitelik ve kullanım şeklinin, değeri etkileyen hak ve yükümlülüklerin, 

taşınmaz üzerindeki aynî ve şahsî irtifak haklarının ve taşınmaz mükellefiyetlerinin, 

kadastro ve aplikasyon bilgilerinin taşınmaz bilgi sistemi için gereken verileri içeren özet 

bilgi formu oluşturulması istenmektedir. Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif 

ölçülerin ayrı ayrı incelenip belirtilmesi gerekmektedir. Objektif değerlendirmenin 

yapılabilmesi için değer takdiri yapılacak taşınmazın önce sınıflandırılması yapılmalı 

(arsa/arazi/bina/arsa+bina gibi), değer takdirine ilişkin tüm kriterler her bir sınıf için ayrı 

ayrı incelenmelidir. 

Kamulaştırma Kanun’a göre farklı komisyonlar tarafından yapılan bedel tespitlerinde 

aynı sonuçların çıkmasını gerekmektedir.  Bunun için öncelikle arsa ve arazi ayrımı 

yapılmalıdır. Arsa ve arazi değerlemesinde, yöntemleri ile birim değerleri çok farklı 

olduğu için ayrı değerleme yapılır. Kanunda taşınmazların nevilerine göre bilirkişi 

kurulunun oluşum biçimi farklı tanımlanmıştır.7 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 12’inci maddesinde “belediye sınırları içinde 

belediyece parsellenmiş arazi arsa olarak nitelendirilir. Bir yerin arsa olarak kabul 

edilebilmesi için değerleme gününde; (i) belediye imar planı içinde olması, (ii) olmadığı 

takdirde belediye veya mücavir alanı içinde bulunması, (iii) ayrıca belediye 

hizmetlerinden yararlanması ve (iv) etrafının meskun olması gerekir.8 

Takdir edilen kamulaştırma bedeli, hem kamulaştırmayı yapan idare hem de vatandaş 

açısından her iki tarafın menfaati gözetilerek mali yönden zora sokmayacak şekilde adil 

bir değer olmalıdır. İdare ve vatandaş bakımından en önemli hususlardan biri, 

kamulaştırılacak taşınmaza, günün şartlarına göre tutarlı, geçerli, adil bir bedelin takdir 

edilmesidir. Adil değer; bir gayrimenkulün pazarda genel algılar doğrultusunda hem 

alıcının hem de satıcının uzlaşabileceği fiyat denge noktasıdır. Başka bir deyişle adil 

                                                
7  Kamulaştırma Kanunu’nun 15.maddesi hakkında 
8Yargıtay 5.H.D. 1971/9451E. ve 10666 Kararı ve 1986/4492E. ve 6246 Sayılı Kararı.   

  Yargıtay 5.H.D. 1991/31942 E.ve 38299 Kararı ve 1994/17835E. ve 20776  Sayılı Kararı. 

  Yargıtay 5.H.D. E:1993/6384E. ve 8402 Sayılı Kararı. 
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piyasa değeri alıcı ve satıcının herhangi bir baskı altında kalmadan anlaşabildiği tahmini 

satış bedelidir. 

Kamu yararı gözetilmeden kamulaştırmaya gidilmesi, devlet kaynaklarının kötü 

kullanımı sonucu toplumsal gelir kaybı ile vatandaşlarda devlete karşı güven duygusunun 

yok olması gibi sorunların yaşanmasına yol açacaktır. Tespit edilen bedel ile mal 

sahibinin ne zenginleşmesine ne de yoksullaşmasına neden olmamalıdır. Vatandaş 

kamulaştırma yapılmadan önceki yaşantısını sürdürebilmeli ve devletin kendi mallarını 

ellerinden cebren aldığını düşünmemelidir. Kamulaştırmayı yapan idare kamulaştırma 

öncesi sosyolojik incelemeler yaparak bazı önlemleri alabilecek öngörüde bulunmalıdır. 

Bedel tespitinde objektif usul, subjektif usul, karma usul ve organik usul olmak üzere 

çeşitli yöntemler bulunmaktadır.  Bu tespitler aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. Objektif 

usul (nesnel düzen), bina ve arazi vergisine matrah olan değerleri gibi, taşınmazın 

değerinin belirlenmesinde “bilinen, belirli ve sabit ” bir değerin esas alındığı bedel tespit 

yöntemidir. “Karineler sistemi” adı da verilen bu usulde takdir ve tahminin yeri yoktur. 

Bu usulde, ödenecek karşılığın miktarı, yasalarla, kamu yararına uygun ve kamunun 

ödeme gücü içinde bir düzeyde saptanır. Subjektif bedel ölçütü, taşınmaz mal için 

piyasada geçerli fiyatın tam olarak sahibine ödenmesidir. Fiyat ise, taşınmaz malın 

benzerlerine bakılarak saptanır. Söz konusu bu rayiç bedel (sürüm değer) ölçütünün, 

kamu yönetimlerinin ağır ödeme yükü altına sokmakta ve kent planlamasını 

güçleştirmektedir. Karma usul, objektif usul ile sübjektif usul arasında bir denge 

sağlayabilmek ve iki usulün olumlu yanlarını tek bir sistemde toplayabilmek amacıyla 

oluşturulmuş bir diğer bedel tespit usulüdür. Bu usulde, kamulaştırılacak taşınmazın, 

kamulaştırmanın yapıldığı yıl içindeki maliyeti, emsal alım – satım bedeli gibi bazı 

objektif esaslar tespit edildikten sonra, kıymeti takdir eden kurullar bedelin nihai olarak 

tespitinde serbest bırakılmaktadır. Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı 

gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için 

düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr dikkate alınmamalıdır. 
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2.6 Uzlaşma Sorunları ve Çözümleri 

Uzlaşma komisyonu kıymet takdir komisyonunun belirlediği tahmini bedeli vatandaşlarla 

görüşmeler doğrultusunda idare adına kamulaştırma sürecini uzlaşarak sonuçlandırmak 

üzere kurulmuştur. Uzlaşmacılar, idare adına vatandaşla yüz yüze görüşerek, 

gerekçelerini belirtip vatandaşa kabul ettirmek için toplantı düzenlerler. Kamulaştırmayı 

yapan idareci, söz konusu komisyona uzlaşma kültürüne yatkın kişiler seçilmelidir. 

Nitekim Kamulaştırma Kanunu da uzlaşma kültürüne teşvik edici hükümler içermektedir.  

İdarelerce yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırma sürecinin uzlaşma ile sonuçlanması 

istense de bu süreçte gerek idare gerek vatandaş ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Mülkiyet hakkına saygının yerleşmemesi: İdareler, vatandaşın malını kamulaştırma 

yaparak vatandaşın mülkiyet hakkına müdahale eder. İdare, kamu yararı önceliği olması 

nedeniyle, vatandaşın malından feragat etmesi beklemektedir. Vatandaşın manevi olarak 

bağlı olduğu, atasından miras kaldığı, geçimini ondan sağladığı malının kamulaştırma ile 

taşınmazın alınması sonucunda ilerde devlete karşı güvensiz olması ve adalet duygusunun 

yitirilmesine yol açar.  İdareler için kamulaştırma bedellerinin artması ödemede zor 

olmaktadır. Bundan dolayı kamulaştırma bedelleri kesinleştiği halde uzun süre 

ödenmemekte, idareler direnmekte ve kamulaştırma işlemi sürüncemede bırakmaktadır. 

Nitekim ihtiyaçların bitmediği ve taşınmazları bu ihtiyaçlar karşılamak durumda kaldığı 

için fiilen kamulaştırmasız el atma ortaya çıkmıştır.   

İmar Kanunu hükümlerine göre malik talebi ve idarelerin imar planı gereklerini 

yapmaktan vazgeçmesi durumunda taşınmaz başka tasarruflara konu edilebilirken, buna 

rağmen idarelerin hem plan gereği; kamulaştırmayı yapmaması ve hem de kamu 

tesisinden vazgeçmemesi nedeniyle mevcut kullanım durumları devam ederken, mal 

sahibi daha da mağdur olmakta, mülkiyet hakkı kısıtlanmaktadır (Sönmez 2002).     

Proje yapılmadan önce malikin görüşünün alınmaması ve katılımının sağlanmaması: 

Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin, planlanan proje yapılmadan önce o bölgede ön 

fizibilite çalışması yaparak, proje dahilindeki taşınmazları araştırma yapması ve taşınmaz 

mal sahipleri ile yüz yüze görüşerek yatırımla ilgili vatandaşların görüşlerini alması 
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gerekir. Eğer taşınmazlar projeye uygun değilse o projeden vazgeçilmelidir. Çünkü 

kamulaştırma süreci hem pahalı hem de zor olması nedeniyle kısa zamanda 

tamamlanması düşünülen süreç planlandığı şekilde kısa sürede ve kolayca 

tamamlanamamaktadır. Kurumlarca yapılan kamulaştırma süreci hızlandırılmalı ve 

vatandaşın da aktif olarak katılımı sağlanmalı, projenin arkasında durulmalı ve 

alternatifler geliştirilip katılımcılığın özendirilmesi sağlanmalıdır. Kamulaştırma 

uygulamaları öncesinde detaylı rapor hazırlanmalı, fiili ve resmi durum tespitleri, 

kayıtlar, fotoğraflar, ölçme sonuçları, malik görüşme formları, tutanaklar ışığı altında 

uygulama alternatifleri kayıp-kazanç durumu şeklinde; kamu yararı için puanı tablosu 

oluşturulmalı, ileriye dönük çözüm önerileri geliştirilmelidir.   

Vatandaş, ilgili gruplar ile sivil toplum örgütlerinin aktif katılımının, katılımcılığın 

özendirilmediği, iyi yönetim, fırsat eşitliği, kazanç ve maliyet paylaşımı, şeffaflık, 

bilgilendirme, hesap verebilirlik, etkinlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ilkelerinin esas 

alınmadığı; proje ve planlamalarda, hedeflerin belirlenmesinde, sorunların 

giderilmesinde, sorunlara göre tedbirlerin alınmasında, destek yerine karşıtlıklar 

oluştuğundan, istenmeyen sonuçlar, başarısızlıklar ortaya çıkabilmektedir (Eyyubi 2004, 

Aktakas 2006). 

Kamuoyunun ve vatandaşın yeterince bilgilendirilmemesi: Kamulaştırma hakkında 

kamuoyu ve toplum yeterli şekilde aydınlatılmaması, vatandaşların devlete karşı ön 

yargılı yaklaşmasına yol açmaktadır. Vatandaş kamulaştırmayı, pazarlık için resmi 

taahhütlü bir bildiri ile öğrenir. Ancak bu bildirinin malikin eline geçip geçmemesi de 

önemli bir sorundur. İdarenin bu durumu öğrenmesi de güçtür. Kamulaştırma 

Kanunu’nun 8. maddesinin 5. fıkrasına göre malik veya yetkili temsilci tarafından yazının 

tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde kamulaştırmaya konu olan taşınmazı 

pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa istediği ile idareye başvurulması halinde, 

komisyonca belirtilen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılacağı belirtilmektedir. Tebligat 

yapılmasından sonraki on beş gün içinde malik anlaşmak için idareye başvurmadığı 

takdirde, idare kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Kamulaştırma Kanunu’nun 

10. maddesine göre dava açılmalıdır. Burada idare tebligatın malikin eline geçip 

geçmediği konusunda tereddüt yaşayabilir. Tebligatın neticesini öğrenmek için PTT 
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idaresi ile yazışma yapacak ya da resmi taahhütlü veya iadeli taahhütlü olacak şekilde 

tebligat yapmalıdır. Bu durumda saymanlık müdürlerinin bu işlemlerde ödemeleri geri 

çevirdiği ve işlemi yapan yetkililere mali yönden sorumluluk yüklemektedir. Bu durum 

her iki halde zaman ve mali yönden kayıp bulunmaktadır. 

Kamulaştırma işlemlerinde öncelikle, pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması 

gerekir. Kamulaştırmayı yapan idarenin, tapu kayıtlarını getirtip mal sahiplerinin 

adreslerini tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya yapacağı araştırma ile belgeye 

bağlamak suretiyle tespit ettirmesi ve tüm bu araştırmalar sonucunda tebligat adresinin 

tespit edilememesi halinde ilânen tebligat yapılması gerekir. Uzlaşma davetiyesinin resmi 

taahhütlü yazı ile mal sahiplerine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmesi 

gerekir. Tebligata rağmen uzlaşılamazsa kamulaştırma bedelinin tespiti için dava 

açılmalıdır. Davadan önce eksik işlemlerle dava açılmışsa bu halde esasa girilip 

girilmediğine bakılmalıdır. Davanın esasına girilmemişse dava reddedilmelidir. Ancak, 

söz konusu eksikliklere rağmen esasa girilerek kamulaştırma bedeli tespit edilip para 

bankaya bloke edilmişse artık anılan eksiklikler nedeniyle davanın reddine karar 

verilemez.9 

Vatandaşın tebligatla öğrenmesi de psikolojik sonuçların doğmasına neden olmaktadır. 

Yatırımcı ve idarece, vatandaşlarla karşılıklı görüşülerek vatandaşların endişelerine, 

sorunlarına yardımcı olunmalıdır. Mal sahibinin kamulaştırma nedeniyle yaşayacağı 

manevi sıkıntı: Vatandaş malının elinden alınacağı düşüncesiyle manevi yönden sarsıntı 

yaşar. Vatandaşın psikolojik tepkilerinin dikkate alınmaması, göç ve çevreyle bağlarının 

kesilmesi, ardından da kamulaştırma sonrası artan değer artışlarından yararlanamaması 

önemli sorunlar teşkil eder. Taşınmaz mal sahipleri taşınmazlarını kaybetmekten etkilenir 

ve devletin kendilerine sahip çıkmadığını düşüncesiyle adalet kavramını tekrar 

sorgulayarak devlete karşı güvenlerini yitirirler. 

Kamu yatırımından elde edilen karın vatandaşa yansımaması: Vatandaş memnuniyeti 

açısından, kamu yatırımından elde edilen proje karına ortaklık bir yöntem olarak 

                                                
9 Yargıtay Genel Kurulunu E. 2007/5-932 K. 2007/952 5.12.2007 tarihli karar. 
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kullanılabilir ve kamulaştırma işleminde kurumların yaptığı bilgilendirme toplantılarında 

bir iş adımı olarak yapılabilir. Vatandaşla görüş alışverişi yapılarak zemin hazırlanabilir. 

Nitekim bu durum idare tarafından amaçlanan uzlaşmadan başarılı sonuç almasını sağlar.  

Kamulaştırma bedeli, kamulaştırmaya konu taşınmazın, günün şartlarına göre özel amacı 

olmayan emsal satışların satış değeri dikkate alınarak idarenin bedel tespit komisyonu 

tarafından takdir edilen bedelidir. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve 

özellikleri göz önünde bulundurularak rayiç bedel esas alınır. Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin Türkiye ile ilgili kamulaştırma kararları incelendiğinde; kamulaştırma 

bedellerinin zamanında ödenmeyen arazinin rayiç değerini yansıtmaması, kamulaştırma 

bedelinin hiç ödenmemesi, bedel artırımı, bedel tespiti hesaplama yöntemi, mülkiyet 

hakkına saygı, ödenen faizin yetersizliği, çevresel etkiler, bedelsiz kamulaştırma ve tapu 

iptali gibi gerekçelerle davalar açılmıştır (Çay ve Evren 2007). 

Bedel tespitinin sağlıklı bir şekilde yapılamaması bütün süreci olumsuz etkiler. 

Kamulaştırma uygulamalarında, bedel tespitinde kullanılacak yöntemlerin yanında, söz 

konusu bedelin belirlenmesinde görevli kıymet takdir komisyonunun uzman kişilerden 

oluşmaması çeşitli aksaklık ve sorunlara neden olmaktadır. Bu kişilerin, kanunu 

yorumlamadaki aykırı fikirleri, taraflı tutumları veya iyi niyetli olmamaları da başka 

sorunlara sebep olmaktadır. Kamulaştırma bedeli tespitinde, teknik, ekonomik, hukuki ve 

sosyal birikim gerektiren değerleme işleminin deneyimsiz kişiler tarafından yapılması, 

yeni sorunlara yol açmakta ve yargıya yoluyla sonuçlanmaktadır. 

Türkiye’de taşınmaz değerlemede standart kullanılabilir yeterli ve güvenilir veri tabanı 

oluşturulamadığından sistemli şekilde izlenmesi disipline edilememiştir. Arazi 

değerlerinin takdirinde kullanılacak güvenilir bilgilere ilgili kamu kurumları tarafından 

kayıt edilmemektedir. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre idarenin bünyesinde 

oluşan kıymet takdir komisyonunun değerlemede objektif esaslar doğrultusunda 

olabilmesi için yerel düzeylerde arazi gelirleri, kapitalizasyon oranları, arazi birim 

değerleri, emsal değerler ve taşınmaz değerlerini etkileyen olumlu veya olumsuz 

etkenlerin incelenmesi ve raporlamaya yönelik profesyonel kişiler ve kuruluşlar 

tarafından yapılmalıdır. 
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Proje kapsamında değerleme işlemi yapılacak taşınmazların arsa ve arazi ayrımın 

yapılmalı ve değerlemeye konu olan taşınmazların olumlu ve olumsuz yönde etkilerinin 

belirtilmelidir. Yatırım güzergahı içinde ve çevresinde arazilerin (tarlada kuru ve sulu), 

meyve bahçeleri, bağ, çayır ve ağaçlık arazi gibi) ve topoğrafik özelliklerine göre geçerli 

kapatilizasyon oranlarının saptanmalıdır. 

Kamulaştırılan arazinin sulu mu kuru mu olduğunu kamulaştırma bedelini belirleyen en 

önemli unsurdur. 10 Bu nedenle arazinin sulu-kuru arazi olması çok önemli olduğu için 

bilirkişiler tarafından titizlikle araştırılmalıdır. Sulu-kuru arazilerde yetiştirilen ürünler, 

yaygın münavebe sistemleri, ürünlerin ortalama verimleri ve değişim genişliği, ürünlerin 

satış yerleri, satış fiyatları ve maliyetlerinin analizi yapılmalıdır (Tanrıvermiş ve 

Aliefendioğlu 2008). 

Maliklerin değer beklentilerinin komisyonca takdir edilen bedelden yüksek olmasının 

nedeni Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre açılan bedel tespit ve tescil 

davalarında sübjektif değerler esas alınarak bedellerin takdir edilmesidir. Oysaki 

taşınmazların kamulaştırma bedellerinin takdirinde dikkate alınması gereken unsurlar 

arasında yasal yönden zorunlu olan “sosyal unsurlar” ile “maliklerin beklentileri ve 

eğilimleri” bulunmamaktadır (Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2008). 

Diğer bir sorun da daha az vergi ödemek için taşınmazların gerçek satış değerlerinin 

tapudaki değerine yansıtılmaması nedeniyle taşınmazın gerçek değerini yansıtmayan 

emsallerin oluşmasıdır. Söz konusu emsaller piyasa değerlerini etkileyen unsurlardır. 

Örneğin karşılaştırma yöntemi sadece emsaller dikkate alınarak uygulanan bir yöntemdir. 

Konut veya ticaret alanındaki değer tespitlerinde imar planlarındaki TAKS-KAKS 

verileri göz önüne bulundurulmalıdır. Bedel tespiti adalete uygun yapılmalıdır. 

Tarım arazisi niteliğine sahip olan taşınmazlara ise gelir yöntemine göre değer takdir 

edilmesi için Tarım İlçe Müdürlüklerinden temin edilen tarımsal veri analizlerine 

bakılarak değer tespit edilir. Ancak Tarım İlçe Müdürlüklerinden temin edilen tarımsal 

                                                
10  Yargıtay 5.HD,   15.04.2004 tarih ve 2004/3069E, 2004/4574 Karar sayısı. 
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veriler, kamulaştırma yapılacak bölgeden ziyade ilçenin tamamının verilerini 

içermektedir. Bu durum bedelin belirlenmesinde hem taşımaz maliki için hem de 

kamulaştırma yapacak idare açışından olumsuzluklar yaşanmasına sebep olabilir. Oysaki 

söz konusu çalışmaların taşınmaz bazlı yapılması, bedel tespit komisyonunun teknik 

bilgisinin yeterliliği ve bedel tespit komisyonunun bölge hakkında bilgisinin olması çok 

önemlidir. Örneğin Gülnar ilçesinde sahil de seracılık görülürken içeri kısımlarında arpa-

buğday gibi bedel tespitinde tarımsal veriler baz alınmamalıdır.  

Uzlaşma komisyonunun; bedel tespitinde takdir edilen bedele bağlı kalması: Uzlaşma 

komisyonunun; bedel tespitinde takdir edilen bedelin üzerine veya altına belli bir yüzde 

miktarla hareket etme serbestliğine sahip olması, burada hiçbir etkisi olmayan pazarlık 

süreci olmaktadır. Bedel tespit komisyonunun belirlediği bedele bağlı kalmamalıdır. 

Ayrıca taşınmaz hakkında araştırma yapabilmeli ve bilgi sahibi olmadır. 

Uzlaşma komisyonuna huzur hakkı verilmemesi: Bu komisyonda görevlendirilen kişilere 

de bu görevleri dolayısıyla huzur ücreti adı altında bir ödeme yapılmıştır. Ancak, adı 

geçen komisyon üyelerine huzur ücreti ödeneceğine dair hüküm kanunda yer 

almamaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. 32. ve 36.maddelerinde huzur ücreti 

ve ödeneğin kimlere ödeneceği belirtilmiştir. Bunlar arasında kamulaştırma işlerinde 

görevli uzlaşma komisyon üyeleri sayılmamıştır. Burada uzlaşma komisyonunun 

sorunluluk ve yükümlülükleri nedeniyle, kanunda açık şekilde kamulaştırma işlemlerinde 

bulunan uzlaşma komisyon üyeleri belirtilerek idarenin yönetmeliğinde bulunmalıdır.  

Uzlaşma komisyonunun kimlerden oluşacağı: Uzlaşma komisyonu o bölgenin 

özelliklerini iyi bilen bölgedeki insanlarını tanıyan kurum içi uzmanlardan seçmeli, 

yürüten ve denetleyen kurum veya kuruluşlarla, dışardan da destek alacak şekilde en az 

beş kişiden oluşmalıdır. Beş kişiden oluşacak olan bedel tespit komisyonları, İdare 

tarafından belirlenen harita mühendisi, inşaat mühendisi, ziraat mühendisi ile mal 

sahiplerinin belirlediği değerleme uzmanı, serbest emlakçı, seçimi ile çalışma usul ve 

esasları bakımından CBS Teknolojisinin araç olarak kullanılacağı, yönetmelikle 

belirlenmelidir, 
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Uzlaşma komisyonunun uzlaşma kültürüne yatkınlığının olmaması: Uzlaşma kültürü; 

karşılıklı dinlemek, kabul etmek, insanları eşit görmek, fikir ve düşüncelerine önem 

vermek, iletişim kurmak, diyalog kanallarını açık tutmak, farklı olana uyum sağlamak ya 

da farklı görüş ve yaşam biçimine saygı göstermek anlamına gelir. İdarenin vatandaşlara 

karşı tavırlarının uzlaşmadaki etkisi çok önemlidir. Burada vatandaşlar enerjilerini 

sinerjiye dönüştürme eğilimi göstermekten uzak, koordinasyon ve iletişim sorunları 

yaşadıklarını düşünmektedirler. Belki uzlaşma görüşmelerinin de başarısız 

sonuçlanmasının sebebi sayılabilecek diğer bir sebep, kurumlara duyulan güvensizliktir. 

Kamulaştırmayı yapan kuruma bile güvensizliği önemli bir sıraya yerleştirdiğine göre, 

vatandaşların güvenini sağlama yolunda temsilci konumundaki aynı kişiler uzlaşma 

konusunu başarmanın da çok mümkün olmadığını düşünmektedirler ki vatandaşlar da 

kurum temsilcilerine güvenmemektedir. 

Eğitimin günümüzde önemi yadsınamaz bir gerçektir. Hayatta değişim ve gelişim 

süreklilik olduğundan hem üniversitelerde kamulaştırma eğitimlerinde uygulamaya 

yönelik yeni teknikler geliştirilmeli, hem de kurumlarda hizmet içi eğitim ve seminerler 

düzenlenmelidir. Üniversitelerle kamulaştırma yetkisine sahip kurumların ortak projeler 

geliştirmesi bu yönden yararlı olabilir. Yürütücülerin kamulaştırmaya yönelik hizmet içi 

eğitimlerinden çoğunlukla hukuki alanlarda fayda gördüğü ve verilen eğitimlerde hukuki 

konuların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Hukukçularda aldıkları eğitimde, hukuki ve 

teknik konularda fayda gördüklerini belirtmişlerdir. Üniversiteler ve kurumların 

işbirliğinde sürekli eğitim anlayışı çerçevesinde yapılandırılabilecek kamulaştırma 

eğitimlerinin içeriğinde zenginleştirme yapılması gerekmektedir. Disiplinler arası eğitim 

alan kamulaştırma uzmanları yetiştirilmelidir. 

Kamulaştırmayı yapanların vatandaşa cahil muamelesi yapması, vatandaşı muhatap 

görmemesi gibi yaklaşımlarda bulunarak vatandaşın kendini ifade edememesi gibi 

durumların yaşanmaması adına kamulaştırma eğitimlerinde sosyoloji ve psikoloji dersleri 

konulmalıdır. Çünkü vatandaş, psikoloji eğitimi almış teknik elemanların oluşturduğu, 

tarafsız yeni bir kurumun kurulmasının kendilerinin hakkını koruyabileceğini ve adaleti 

daha iyi sağlayabileceğini düşünmektedir. 



25 
 

Kamulaştırmada vatandaşın taşınmazının alınması, bireyde ve toplumda soruna neden 

olmaktadır. Kamulaştırma toplumun yararı ve düzeni amaçlanarak yapılsa da mülkiyet 

hakkına müdahale ile vatandaşın devlete olan güveni zedelenmiş olur. Kamulaştırmayla 

oluşan bu sorunlarla ilgili olarak ileri görüşlü idareciler tarafından proje başlamadan önce 

devlet politikalarıyla çözüm sağlanmalıdır. 

Devlet kurum ve kuruluşlarının yürütme fonksiyonu içinde gerçekleştirdikleri birçok 

yatırım faaliyetleri sonucunda yurdun bütününün içinde ekonomik yapısına, sosyal ve 

teknik gelişmenin yanı sıra faaliyetlerin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulmasıyla el 

konulan konut, işyeri, tarla, bağ, bahçe gibi taşınmazlarda mal sahiplerinin rızası olması 

ve taşınmazların mülkiyetlerinin devlete geçmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. 

Bu durumda kamu yararının öncelik hakkı olması nedeniyle mal sahiplerinin Anayasa’da 

güvence altında bulunan mülkiyet hakları kaldırılabilir. Bu da kamulaştırmayı yapan ilgili 

İdare ile mal sahibi arasında uyuşmazlıklar ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Böylece 

konu artık kamu kuruluşu ile vatandaş arasında çıkar çatışması olmaktan çıkarak 

kamuoyunu ilgilendiren bir boyut kazanır.  

Kamulaştırma ile başka bir yerlere göç eden insanlar, eski çevrelerinden ayrılmaları 

nedeniyle davranış normlarını kaybetmekte, komşuluk ilişkilerini yeniden oluşturmakta 

ve gittiği yerde süregelen sosyal ilişkiler ağına dahil olmaya zorlanmakta, sonuçta 

uyumsuzluk gösterdiğini yasaların sadece teknik ve hukuki boyutunun düzenlendiğini, 

aslında bunlardan daha önce ve öncelikle sosyal ve psikolojik boyutunun düzenlenmesi 

gerektiğini göstermektedir (Aytaç 1987). Yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalanlar, 

gittikleri yeni yerleşim birimlerinde yeni sorunların doğmasına sebep olmakta 

oradakilerin yerlerini değiştirmelerinin zorunlu olduğunu düşünmeleri sonucu 

doğmaktadır (Karakuş 2006).   

Vatandaşlar kamulaştırma yapan kurumlara sosyolojik ve psikolojik tepkiler verebilirler. 

Bu durum artık bireysel sorun olmaktan çıkıp toplumsal olup kamuoyunu da ilgilendiren 

büyük çaplı sorun oluşturur. Birecik Barajı’nda yapılan kamulaştırma, 1960 yılından önce 

İstanbul’da yapılan imar çalışmalarında, Gökova termik santralı yapımı çalışmalarında 

bu tip sorunlara rastlanmıştır. 
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Kamulaştırması yapılan hisseli taşınmazlar ve bu taşınmazlardaki hissedarlardan biri 

veya birkaçının ölmüş olması halinde veraset ilamı ile başlayan süreçler ön plana 

çıkmıştır. Kurumların karşılaştığı özellikle, yüzölçümü küçük taşınmazlarda hisseli, 

verasetli ve mal sahiplerinin kentten ayrıldığı örneklerde, iş yükü artmakta, süreç çok 

uzatmakta ve bu sorunlar çoğunlukla da mahkeme ile sonuçlanmaktadır. Bu durumda 

ortaya çıkan maliyetler kamunun ve vatandaşın zararına olmaktadır. Bunun için hisseli 

taşınmazlar, mülkiyet hakkı bakımından detaylı olarak incelenmeli, taşınmazlar 

bölünmeden; hissedarlardan anlaşmaları halinde üzerinde anlaşma sağlanana, 

sağlanmadığında mahkemenin tespit edeceği hissedar üzerinden her türlü hukuki işleme 

konu edilmeli, ancak diğer hak sahiplerinin payı, tahsis edilen hissedarın hakları, 

harcamaları dikkate alınarak, dağıtılmalıdır. Hisseli taşınmazlarda uzlaşma sağlanamayan 

maliklerin hepsine tek bir dava açılması sağlanarak kurumların ve vatandaşların 

mahkeme masraflarının çoğalması, yatırım maliyetini aşan davaların artması 

engellenmelidir.   

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde devam eden Tapu Kadastro Bilgi 

Sistemi (TAKBİS) çalışması ile kişinin vefatı ile varislerinin herhangi bir girişimine 

gerek kalmadan, ilgili tescil ve bilgi aktarımları devirler gerçekleştirilmelidir. Uzlaşma 

imzalayan vatandaşın bu imzası, tapudaki işlem için yeterli kabul edilmeli, ferağ verme, 

süreci zaman kaybı sebebi olmaktan çıkarılmalıdır. 

Termik ve hidroelektrik santralin çevreye zarar verdiği yönünde olumsuz haberlerin 

basına ya da sosyal medyaya yansıması sonucu kamuoyunda da olumsuz şekilde tepkiler 

oluşmaktadır. Sürdürülebilir çevre ile yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar 

hakkında kamuoyu bilgilendirmelidir. 
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3. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 

(EÜAŞ) KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ); Ana Statüsü’ne dayanan 

tüzel kişiliğe, faaliyetlerinde özerklik yetkisine ve sermayesi ile sınırlı sorumluluğa sahip 

bir iktisadi devlet kuruluşu olup Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili 

kuruluşlarındandır. Birinci derecede karar organı Yönetim Kurulu ve Genel Müdürdür.  

Kuruluşun yatırım programlarında yer alan veya yer alacak enerji, madencilik ve inşaat 

yatırımları için kamulaştırma bütçesinin ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlanmasını 

sağlamak ve takip etmekten Kamulaştırma Müdürlüğü sorumludur. 

3.1 EÜAŞ Kamulaştırma Müdürlüğünde Yürütülen Kamulaştırma İşlem Sırası 

Termik santral tesisleri için ihtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma talebi Termik 

Santrallar Daire Başkanlığı, hidrolik santral tesisleri için ihtiyaç duyulan alanlarda 

kamulaştırma talebi Hidrolik Santrallar Daire Başkanlığı, nükleer santral tesisleri için 

ihtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma talebi Nükleer Santrallar Daire Başkanlığı, 

maden sahaları için ihtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma talebi Maden Sahaları Daire 

Başkanlığı ve bunların dışında kamulaştırma ihtiyacı olması durumunda ilgili 

Başkanlıklar tarafından projesi ve gerekçeleri hazırlanarak düzenlenen belgeler ile Çevre 

ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığından kamulaştırma talebinde bulunulur. İlgili 

Başkanlık tarafından hazırlanan projesine uygun olarak kamulaştırma planlarının 

yapılması/yaptırılması, kamulaştırmanın yürütüleceği yerdeki Kadastro Müdürlüğü 

nezdinde kamulaştırmaya tabi tutulacak olan taşınmazların alan kontrollerinin yapılması 

ve toplam kamulaştırılacak alan miktarının belirlenmesi, kamulaştırmaya tabi tutulacak 

taşınmazların maliklerinin ve adreslerinin belirlenmesi, yürütülecek olan kamulaştırma 

işlemlerine esas olacak Kamu Yararı Kararının alınması için EÜAŞ Yönetim Kuruluna 

sunulmak üzere konunun tüm detayları ile birlikte Takrir hazırlanması, 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında EÜAŞ Yönetim Kurulundan alınan 

Kamu Yararı Kararının, yine aynı Kanun’un 6. maddesine binaen EÜAŞ’ın bağlı olduğu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Makamının onayına sunulması, alınan 
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Kamu Yararı Kararının ardından kamulaştırmaya tabi tutulacak taşınmazların bulunduğu 

Tapu Müdürlüğüne kamulaştırmaya başlandığına dair yazı yazılarak bu taşınmazların 

kütükleri üzerine şerh tesis edilmesi Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının görevi 

tarafından sağlanır. 

Kamulaştırmaya tabi tutulacak tarım arazileri, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanım Kanunu kapsamında Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair 

Yönetmelik hükümleri gereği tarım dışı amaca tahsis edilmek zorundadır. Bu kapsamda 

hazırlanan bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine 

başvurularak, tarım dışı amaca tahsis sağlanır. İmar planı olan alanlarda bu işlemlere 

gerek yoktur, çünkü plan yapımı esnasında bu işlemler planı yapan/yaptıran Kurum 

tarafından yapılmaktadır. Mera nitelikli arazilerde Tarım Dışı Amaca çıkartım işlemi 

yapılmaz, bu araziler kendi özel kanunlarına tabi olup 4342 sayılı Mera Kanunu 

kapsamında işlem görürler. 

Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında öncelikle taşınmazın bedelinin 

belirlenmesi gerekmekte olup İdarelerin kamulaştırma işleminde öncelikle bu yöntemi 

benimsemeleri kanunen esastır. Bedel tespitine esas olmak üzere taşınmazın; niteliği, 

yüzölçümünü, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı 

ayrı değerini, varsa vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış 

kıymet takdirlerini, arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki 

mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, 

arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış 

değerini, yapılarda, resmi birim fiyatları, yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, 

bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri belirlenerek Kamulaştırma 

Müdürlüğü bünyesinde teşkil edilen Bedel Tespit Komisyonu tarafından tahmini değer 

tespiti yapılır. 

İlgili proje kapsamında kamulaştırma işlemi yapılacağı hususu taşınmaz mal sahiplerine 

yazılı olarak iletilerek pazarlık yolu ile anlaşma isteği bildirilir. Taşınmaz mal sahibi de 

anlaşma yolu ile malını satmayı kabul ederse belirlenen bir tarih aralığında, mahallinde 

belirlenecek bir yerde pazarlık görüşmeleri, yine Kamulaştırma Müdürlüğü bünyesinde 
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kurulan Uzlaşma Komisyonu marifetiyle yürütülür. Anlaşma sağlanan taşınmaz mal 

sahiplerinin tapuda ferağ vermeleri ile kamulaştırmaya konu taşınmazın, EÜAŞ adına 

ilgili Tapu Müdürlüğü nezdinde tescil işlemi gerçekleştirildikten sonra üzerinde anlaşma 

sağlanan kamulaştırma bedeli banka aracılığı ile mal sahibine ödenir. 

Mal sahipleri ile anlaşma sağlanamaması durumunda ise Kamulaştırma Kanunu’nun 10. 

maddesine göre ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Bedel Tespiti ve Tescil davası 

açılarak mahkemece belirlenen kamulaştırma bedeli ilgiliye ödenmek üzere Mahkeme 

tarafından belirlenen bir bankaya depo edilir. Kamulaştırma bedelinin bankaya depo 

edilmesinden sonra Mahkeme tarafından verilen tescil kararı ile kamulaştırmaya konu 

taşınmazın, EÜAŞ adına tescili tapuda yapılarak işlem tamamlanmış olur. 

Kamulaştırmayı talep eden Başkanlığın, gerçekleştirilecek olan projenin acele olduğunu 

bildirmesi halinde Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi kapsamında Acele 

Kamulaştırma yöntemi uygulanır. Bu yöntemde öncelikle Acele Kamulaştırma yapılma 

gerekçeleri doğrultusunda EÜAŞ Yönetim Kurulundan bir karar alınır ve bu karar Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aracılığıyla Bakanlar Kurulu’na sunulur. Bakanlar Kurulu 

tarafından söz konusu proje kapsamında EÜAŞ’a acele kamulaştırma yetkisi verilmesi 

halinde işlemler yukarıdaki madde hükmü uyarınca yürütülür. 

3.2 Tortum HES Kamulaştırma İşlemleri 

3.2.1 Tortum HES 

Tortum HES Erzurum ilinin Uzundere ilçesinde Tortum Çayı üzerinde yer almaktadır. 

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından işletilen santral 26,20 MW kurulu gücü ile 

Türkiye’nin 374. Erzurum'un ise 6. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 170. 

büyük hidroelektrik santralidir. Tortum HES ortalama 101.866.667 kW elektrik üretimi 

ile 30.775 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi 

daire, çevre aydınlatması vb.) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilmektedir. 

Tortum HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 32.339 konutun 

elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimini sağlamaktadır. Tortum 

http://www.enerjiatlasi.com/akarsular/tortum-cayi.html
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HES’ in Tortum çayı üzerinde barajın gövdesi ve su bentlerinin bulunduğu yerin uydu 

görüntüsü ile gösterilmektedir (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1 Tortum HES 

3.2.2 Tortum HES enerji nakil hattı kamulaştırması 

Tortum Hidroelektrik Santralinde üretilen enerjinin şalt sahasına iletimini sağlayan enerji 

nakil hattı (ENH) Elektrik Üretim Anonim Şirketinin (EÜAŞ) yetkisinde olduğundan 

Tortum Hidroelektrik Santralinde üretilen elektrik enerjisinin, Türkiye Elektrik İletim 

Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından Tortum 380 kW Trafo Merkezine 

aktarılması kapsamında inşa edilen 14D070010 yatırım proje numaralı, tek devre 33 kW 

2.038,32 metre uzunluğundaki Enerji Nakil Hattı Güzergahına isabet eden taşınmazların 

kamulaştırılması EÜAŞ tarafından yapılmıştır. 

EÜAŞ tarafından yapılan enerji nakil hattı kamulaştırmasında hattın geçtiği alanlarda 

irtifak hakkı kamulaştırması, hattın pilon yerlerinde ise mülkiyet kamulaştırması 

yürütülmüştür. Tortum HES ile Tortum Trafo Merkezi arasına inşa edilen 2.038,32 m 

uzunluğundaki ENH, toplam 14 adet pilondan oluşmakta olup bu pilon yerlerinden 5 

adedi özel şahıs arazilerine 9 adedi ise mera, hazine arazisi ve ormanlık alanlara isabet 
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etmektedir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Kamulaştırma başlıklı 

19.maddesinin 5. Bendin de Kamu tüzel kişiliği niteliğinde olan ön lisans veya lisans 

sahibi tüzel kişiler tarafından yürütülen üretim, iletim veya dağıtım faaliyetleri için 

gerekli olan taşınmazlarla ilgili kamulaştırma işlemleri, söz konusu tüzel kişiler 

tarafından yapılır ve kamulaştırılan taşınmazlar üretim, iletim veya dağıtım tesislerinin 

mülkiyetine sahip olan ilgili kamu tüzel kişileri adına tescil işlemi yapıldığı hüküm 

kurulmuş olduğundan gerekli olan kamulaştırma işlemleri Kurumca 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu kapsamında yürütülmüştür. 

Bu kapsamda söz konusu ENH güzergahına ait ilgili Kadastro Müdürlüğünde gerekli 

teknik kontrolleri yaptırılan kamulaştırma planları kapsamında, 212,82 m²lik beş adet 

pilon yerinin mülkiyeti ile bu pilonlar arasında bulunan tellerin kapsadığı 6.720,04 m²lik 

alanda irtifak hakkı şeklinde kamulaştırma işlemi yapılmıştır. Tortum Hidroelektrik 

Santralinin ENH güzergahı özel şahıs arazisi, mera, hazine arazisi ve ormanlık alana 

isabet ettiğinden kamulaştırma süreci farklı şekilde yürütülmüştür.  

3.2.3 Şahıs arazilerinde kamulaştırma süreci 

Tortum Hidroelektrik Santralinin TEİAŞ tarafından yapılacak olan yeni trafo merkezi için 

kamulaştırma işlemi talebi hidrolik santrallerden sorumlu EÜAŞ Hidrolik Santrallar 

Daire Başkanlığı tarafından EÜAŞ Çevre ve Kamulaştırma Daire Başkanlığına 

iletilmiştir. Hidrolik Santrallar Daire Başkanlığının Çevre ve Kamulaştırma Daire 

Başkanlığına iletmiş olduğu kamulaştırma talebi doğrultusunda yapılan ihale hazırlık 

sürecinden sonra, söz konusu 2.038,32 metre uzunluğundaki tek devre 33 kW 

Enerji Nakil Hattının inşası için yüklenici tarafından gerekli olan kamulaştırma planı 

hazırlanarak EÜAŞ’a teslim edilmiştir. 

EÜAŞ tarafından yürütülen kamulaştırmalarda Kamu Yararı Kararı, EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı ile verilmekte olup Kamu Yararı Kararı Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile tamamlanmaktadır. İmar sınırlarında EÜAŞ 

Genel Müdürlüğü adına tahsisi sağlanmış alanlar için sadece Yönetim Kurulundan 

kamulaştırma işlemine başlandığına dair bir karar alınmaktadır. Tortum HES ile Tortum 



32 
 

Trafo Merkezi (TM) arasına inşa edilen ENH için hazırlanan 27.04.2015 tarih ve 104 

sayılı takrir EÜAŞ Yönetim Kuruluna sunulmuş ve Yönetim Kurulunun 30.04.2015 tarih 

ve 11-103 no.lu kararıyla Bakanlık Onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Erzurum ili Uzundere ilçesi Çağlayan köyü sınırları dahilindeki Tortum HES ile Tortum 

TM arasına inşa edilecek ENH güzergahına isabet eden taşınmazların; 269,82 m2lik 

kısmının pilon yeri olarak mülkiyetinin alınması ve pilonlar arasındaki tellerin altını 

kapsayan 7.064,43 m2lik kısmının ise irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasında kamu 

yararı bulunduğuna dair 30.04.2015 tarih ve 11-103 no.lu Yönetim Kurulumuzun Kararı 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 6/g maddesi hükmünce onaylanması talebi 

EÜAŞ’ın bağlı olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Makamına sunulmuş ve 

25.05.2015 tarih ve 113 no.lu Olur alınmıştır. 

Kamulaştırma işlemlerine başlandıktan sonra TEİAŞ’ın talebi üzerine yeni şalt trafo 

merkezine yakın sondan ikinci direk yeri iptal edilerek iki adet şahıs parseli kamulaştırma 

kapsamından çıkarılmıştır. Bu parsellerin kamulaştırma dışı bırakılmasından sonra ortaya 

çıkan yeni alan Bakan onayındaki alandan daha küçük olduğundan tekrar onay alınmasına 

gerek duyulmamıştır. Eğer kamulaştırma alanları Bakan onayındaki alandan fazla olsaydı 

Bakan onayı talebinin tekrarlanması gerekmekteydi. 

Tortum HES’in bulunduğu bölgeden sorumlu olan Erzurum İl, Gıda ve Hayvancılık 

Müdürlüğüne söz konusu hatta isabet eden taşınmazların, 345,55 m²lik kısmında 

mülkiyet ve 7.797,38 m²lik kısmında ise irtifak hakkı şeklinde kamulaştırma işlemi 

yürütülecek olduğu ve toplam 8142,93 m²'lik alanı kapsayan tarım arazisinin 5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında Tarım Arazilerinin Korunması 

ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği tarım dışı amaca tahsis edilmesi 

talebinde bulunulmuştur. 

Erzurum ili Uzundere ilçesi sınırları dahilinde bulunun Tortum HES’in bağlı bulunduğu 

Uzundere Tapu Müdürlüğüne kamu yararı kararına istinaden kamulaştırma işlemi 

yürütülecek olan taşınmazlara konunun şerh edilmesi talebinde bulunulmuştur. Tapu 

idaresine bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya 
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mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi ilgili kuruma 

bildirmek zorundadır. 

Tortum HES için kamulaştırma işlemleri Erzurum ili Uzundere ilçesi Çağlayan köyü 

dahilinde yer alan tarla niteliğindeki 204 ada 22 parsel, 204 ada 23 parsel, 204 ada 24 

parsel, 204 ada 25 parsel, 205 ada 10 parsel, 205 ada 12 parsel, 205 ada 14 parsel, 205 

ada 16 parsel ve 205 ada 17 parsel nolu taşınmazlar için yapılmıştır. Taşınmazların 

niteliğinin tarla olması ve Kamulaştırma Kanunu’nun 11/f maddesi gereği UzundereGıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden bölgede yetiştirilen yıllık ve yıllara yayılmış olan 

ürünlerin bedel tespit çalışmalarında kullanılmak üzere 2015 yılı; sulu ve kıraç arazilerde 

münavebeye giren ürünler ile bu ürünlere ait dekardaki ortalama verim, birim fiyat, 

üretim masrafı, net geliri, kapitalizasyon faiz oranı vb. gösteren tarımsal veri cetvelleri 

talep edilmiştir. Tortum HES - Tortum Trafo Merkezi (TM) arasına inşa edilen enerji 

nakil hattına isabet eden şahıs taşınmazları için Uzundere Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda tarım arazisinde yetişen ürünlerin 

kapitalizasyon  oranı sulu arazi olmasından dolayı % 5, objektif değer artışı oranı % 10 

olarak belirlenmiş ve bedel tespitlerinde bu değerler alınmıştır. Kamulaştırma yapan 

kurumlar arazi değerlerinin saptanması amacıyla kullanacakları kapitalizasyon oranını, 

değerleme komisyonlarının yöreden elde edecekleri bilgilerle ya da kamudaki ve özel 

sektördeki kurumlara yaptırdıkları araştırma sonuçlarına göre belirlemektedir. Bilirkişiler 

ise Yargıtay kararları gereği sulu arazilerde % 5, kuru arazilerde % 6 kapitalizasyon 

oranını kullanılmaktadır.11   

Kapitalizasyon Oranı: Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir 

getiri bekler. Bundan ötürü, yatırımcının elde etmeyi beklediği gerçek (reel) getiri oranı 

ya da anaparaya dönüş oranı; taşınmazın sağlayacağı yıllık harcanabilir (net) gelir ile 

taşınmazın değeri arasındaki oran olarak tanımlanır. Bu alanda yapılan hesaplamada: Net 

Gelir =  (Verim * Birim Fiyat) - Üretim Gideri Taşınmaz Değeri (Dekar) = Net Gelir / 

Kapitalizasyon  Oranı şeklinde bulunur. 

                                                
11 Y 5. H.D. E.2004/1744; Y 18.H.D.E.2004/10271; E.2005/5765; E.2006/9686; E.2006/8387; 

E.2007/5620; E.2008/11141 sayılı kararlar. 



34 
 

Çizelge 3.1 Uzundere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden istenen değerler ile 

yapılan hesaplar 

Net Gelir Hesabı 

Arazi Cinsi Ürün Cinsi Verim (kg/Da) 

Birim 

Fiyat 

Üretim 

Gideri 
Net Gelir 

(TL/kg) (TL/Da)  (TL/Da) 

Sulu 

Buğday 650 1 240 410 

Saman 300 0,25 10 65 

Şeker Pancarı 7000 0,19 650 680 

Ayçiçeği 250 4 290 710 

Mısır(Cin) 800 1,3 355 685 

Münavebe Planı 4 
Enerji Bedeli 

  

1 Yıllık Net 

Gelir 637,5 

(1 Yıllık) (TL) (TL/Da) 

Kapitalizasyon 

Oranı 
5% Birim Değeri (TL/m²) 14.025 

Objektif Değer 

Artışı 
10% Mülkiyet Bedeli (TL) 70.125,00 

Tortum HES ve Trafo Merkezi arasındaki ENH güzergahına isabet eden taşınmazlardan 

şahıs arazilerinin malikleri tespit edilip adres araştırması yapılmış ve konu maliklere 

tebliğ edilmiştir. Malikleri belirlenip adres araştırması yapılan Erzurum ili Uzundere 

ilçesi Çağlayan köyü dahilindeki 204 ada 22 parsel, 204 ada 23 parsel, 204 ada 24 parsel, 

204 ada 25 parsel, 205 ada 10 parsel, 205 ada 12 parsel, 205 ada 14 parsel, 205 ada 16 

parsel ve 205 ada 17 parsel no.lu taşınmazların sahiplerine Tortum HES ve Trafo Merkezi 

arasındaki ENH güzergahına isabet eden taşınmazlarının telin altında kalan kısımları için 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında pazarlık yoluyla anlaşarak 

satın almak için, malik tarafından uygun bulunması halinde, yazımızın tarafa tebliğ 

edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre zarfında EÜAŞ Genel Müdürlüğüne şahsı veya 

kanuni vekili tarafından, yazı ekinde bir örneği gönderilen başvuru formunun 

doldurularak postayla gönderilmesine müteakip pazarlık yeri ve günü bilahare taraflarına 

bildirileceği, belirtilen süre zarfında başvuruda bulunulmaması halinde adı geçen 

Kanunu’nun 10. maddesine göre ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde işlem 

yapılacağı taşınmaz malikine EÜAŞ tarafından bildirilmiştir. 

Tortum HES ve Trafo Merkezi arasındaki ENH güzergahına isabet eden taşınmazların 

maliklerinin hiç biriyle anlaşma sağlanamadığından Uzundere ilçesi Çağlayan köyü 

dahilindeki 204 ada 22 parsel, 204 ada 23 parsel, 204 ada 24 parsel, 204 ada 25 parsel, 
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205 ada 10 parsel, 205 ada 12 parsel, 205 ada 14 parsel, 205 ada 16 parsel ve 205 ada 17 

parsel no.lu taşınmazlar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında işlemler 

yürütülmüştür. Burada anlaşma sağlanamamasının en büyük nedeni ise vatandaşların 

kamulaştırma bedelini az bulmalarıdır. Bu nedenle buradaki bedel tespit işlemi 

mahkemenin daha çok vereceği umuduyla Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine 

göre dava yolu ile çözümlenmiştir. 

Çizelge 3.2 Tortum HES Kamulaştırılacak Taşınmaz Listesi 

İLİ İLÇESİ KÖYÜ ADA 
PARSEL 

NO 

TAPU 

ALANI 

(m²) 

MÜLKİYET 

ALANI (m²) 
İRTİFAK 

DAVA 

ESAS NO 

TESCİL 

KARAR 

NO 

Erzurum Uzundere Çağlayan 204 22 7585,27 26,11 34,44 2016/74   

Erzurum Uzundere Çağlayan 204 23 9454,37 - 879 2016/69 2017/53 

Erzurum Uzundere Çağlayan 204 24 7582,39 53,81 646,08 2016/66 2016/209 

Erzurum Uzundere Çağlayan 204 25 23649,35 39,06 1130,44 2016/70   

Erzurum Uzundere Çağlayan 205 10 7154,17 46,92 1419,65 2016/67 2017/54 

Erzurum Uzundere Çağlayan 205 12 6489,09 - 1574,65 2016/72   

Erzurum Uzundere Çağlayan 205 22 7830,25 - 240,63 2016/73 2016/213 

Erzurum Uzundere Çağlayan 205 16 11024,04 46,92 469,81 2016/71 2016/212 

Erzurum Uzundere Çağlayan 205 17 5943,98 - 325,34 2016/68 2016/214 

3.3 Kayadibi HES Kamulaştırma İşlemleri 

3.3.1 Kayadibi HES 

Kayadibi HES Bartın ilinin Merkez ilçesinde Arıt Çayı üzerinde yer almaktadır. 19,56 

MW kurulu gücü ile Türkiye'nin 374. Bartın’ın ise en büyük enerji santralidir. 

Türkiye’nin 477. büyük hidroelektrik santralidir. Kayadibi HES ortalama 42.670.000 

kW elektrik üretimi ile 12.891 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, 

metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması vb.) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını 

karşılayabilmektedir. Kayadibi HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında 

ise 13.546 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi 

yapmaktadır. 

http://www.enerjiatlasi.com/akarsular/tortum-cayi.html
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3.3.2 Kayadibi HES Enerji Nakil Hattı Kamulaştırması 

Elektrik Üretim Anonim Şirketine ait olan ve işletici firma tarafından işletilen Bartın 

ilinde bulunan Kayadibi HES’in revize edilmesi sonrasında üretilecek enerjinin Bartın 

Trafo Merkezine aktarılması için İvme Grup Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

tarafından tesis edilecek olan, 13.363,06 metre uzunluklu 31.5 kW 2x(3x477) iletkenli 

bağlantı hattı (ENH) güzergahına isabet eden taşınmazların kamulaştırma bedelleri ve 

ilgili tüm masrafların İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında işletici firma 

tarafından ödenmesi kaydıyla, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

hükümleri kapsamında EÜAŞ tarafından yapılan enerji nakil hattı kamulaştırmasında, 

hattın geçtiği alanlarda irtifak hakkı kamulaştırması, hattın pilon yerlerinde ise mülkiyet 

kamulaştırma işlemi yapılmıştır. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Kamulaştırma 

başlıklı 19. maddesinin 5. bendi hükmü doğrultusunda gerekli olan kamulaştırma 

işlemleri Kurumca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yürütülmüştür. 

Kayadibi HES Enerji Nakil Hattı kısmı kamulaştırmasında vatandaşlarla uzlaşma 

sağlanamamasında kamulaştırma bedellerinin düşük olması örnek gösterilebilir. Bazı 

yerlerde taşınmaz sahiplerine tebligatların ulaşmaması veya geç ulaşması nedeniyle 

tebligatta belirtilen sürenin geçmesi üzerine Mahkemeye başvurulmuştur. Bunanla 

birlikte Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası 

açılmış olup yaklaşık iki yıl kadar süren davalar tescil kararı ile sonuçlanmıştır. Kayadibi 

HES’e ait  ENH güzergahına isabet eden taşınmaz listesinde nakil hattına isabet eden 

parsellerden ne kadarının kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedellerini uzlaşma 

sağlanamayanlardan mahkeme yoluyla dava esas numaraları ile takip edildiğini 

göstermektedir. 

Çizelge 3.3 Kayadibi HES Trafo Merkezi ENH Taşınmaz Listesi 

İli İlçe Köy Ada No Parsel 

No 

Cinsi Yüzölçüm 

(m²) 

Kamulaştırma 

Alanı (m2) 

Bedel Esas No 

Bartın Merkez Darıören 255 8 Tarla 10.760,97 61,96 1.009,95 2015/88 

Bartın Merkez Darıören 255 10 Tarla 4.412,41 4.412,41 71.922,28 2015/72 

Bartın Merkez Darıören 258 19 Tarla 2.196,45 2.196,45 35.802,14 2015/74 

Bartın Merkez Darıören 258 20 Yol 253,89 253,89   2015/86 
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Çizelge 3.3 Kayadibi HES Trafo Merkezi ENH Taşınmaz Listesi 

Bartın Merkez Darıören 259 7 Tarla 1.320,10 599,80 9.776,74 2015/91 

Bartın Merkez Darıören 259 9 Tarla 1.000,00 622,78 10.151,31 2015/83 

Bartın Merkez Darıören 259 10 Yol 1.371,80 968,36 15.784,27 2015/76 

Bartın Merkez Darıören 259 11 Tarla 3.140,86 2.840,74 46.304,06 2015/77 

Bartın Merkez Darıören 260 4 Yol 414,89 60,93 993,16 2015/80 

Bartın Merkez Darıören 260 5 Tarla 1.923,88 263,87 4.301,08 2015/76 

Bartın Merkez Darıören 262 1 Tarla 6.468,07 6.468,07 105.429,54 2015/73 

Bartın Merkez Darıören 262 2 Ev 2.977,14 578,55 9.430,37 2015/77 

Bartın Merkez Darıören 262 4 Tarla 4.911,16 4.911,16 80.051,91 2015/75 

Bartın Merkez Darıören 263 2 Tarla 2.385,75 808,36 13.176,27 2015/90 

Bartın Merkez Darıören 263 3 Yol 1.893,79 369,05   2015/68 

Bartın Merkez Darıören 264 1 Tarla 2.726,99 2.726,99 44.449,94 2015/73 

Bartın Merkez Darıören 264 2 Tarla 872,42 872,42 14.220,45 2015/89 

Bartın Merkez Darıören 264 3 Tarla 3.634,02 3.634,02 14.220,45 2015/89 

Bartın Merkez Darıören 265 1 Ev 4.446,30 4.446,30 72.474,69 2015/93 

Bartın Merkez Gençali 106 36 Tarla 9.642,63 217,06 3.538,08 2015/66 

Bartın Merkez Gençali 116 1 Tarla 2.309,91 786,54 12.820,60 2015/70 

Bartın Merkez Gençali 116 11 Tarla 761,56 86,62 1.411,91 2015/85 

Bartın Merkez Gençali 116 12 Tarla 2.747,50 833,80 13.590,94 2015/79 

Bartın Merkez Gençali 116 14 Tarla 1.126,28 782,12 12.748,56 2015/75 

Bartın Merkez Gençali 116 15 Tarla 1.169,64 1.169,64 19.065,13 2015/86 

Bartın Merkez Gençali 116 17 Tarla 5.617,92 3.124,76 50.933,59 2015/74 

Bartın Merkez Gençali 116 44 Tarla 12.858,02 5.241,48 85.436,12 2015/79 

Bartın Merkez Gençali 116 45 Yol 649,90 146,85   2015/82 

Bartın Merkez Gençali 117 2 Bahçe 302,97 302,97 4.938,41 2015/65 

Bartın Merkez Gençali 117 3 Tarla 475,35 475,35 7.748,21 2015/81 

Bartın Merkez Gençali 117 4 Tarla 641,46 641,46 10.455,80 2015/71 

Bartın Merkez Gençali 117 6 Tarla 2.786,79 1.420,68 23.157,08 2015/84 

Bartın Merkez Gençali 117 7 Bahçe 377,75 377,75 6.157,33 2015/83 

Bartın Merkez Gençali 117 8 Tarla 614,50 614,50 10.016,35 2015/81 

Bartın Merkez Gençali 117 9 Tarla 952,89 952,89 15.532,11 2015/80 

Bartın Merkez Gençali 117 10 Tarla 584,26 584,26 9.523,44 2015/85 

Bartın Merkez Gençali 117 11 Tarla 585.26 585,26 9.523,44 2015/85 

Bartın Merkez Gençali 117 13 Tarla 1.352,21 1.352,21 22.041,02 2015/87 

Bartın Merkez Gençali 117 14 Tarla 2.347,17 848,53 13.831,04 2015/69 

Bartın Merkez Gençali 117 15 Tarla 5.330,11 123,76 2.017,29 2015/67 

Bartın Merkez Gençali 117 27 Tarla 2.038,33 1.363,78 22.229,61 2015/84 

Bartın Merkez Gençali 117 28 Yol 458,34 187,97   2015/72 

Bartın Merkez Gençali 117 31 Tarla 2.500,46 737,81 12.026,30 2015/82 
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3.4 Manyas HES Kamulaştırma İşlemleri 

3.4.1 Manyas HES  

Manyas Barajı ve HES’i Balıkesir’in Manyas ilçesi Hacı Osman 

mevkiinde, Kocaçay üzerindedir. Kamuya ait olan Elektrik Üretim A.Ş. 

(EÜAŞ) tarafından işletilen santral 20,25 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin 462. 

Balıkesir’in ise 21. büyük enerji santralidir. Manyas HES ortalama 41.227.054 kW 

elektrik üretimi ile 12.455 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, 

metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması vb.) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını 

karşılayabilir. Manyas HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 13.088 

konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır. 

 

Şekil 3.2 Manyas HES ENH taşınmaz güzergahı 

Enerji nakil hattı kamulaştırmasında hattın geçtiği alanlarda irtifak hakkı kamulaştırması, 

hattın pilon yerlerinde ise mülkiyet kamulaştırması işlemi yapılmıştır. Manyas 

http://www.enerjiatlasi.com/akarsular/kocacay.html
http://www.enerjiatlasi.com/firma/euas.html
http://www.enerjiatlasi.com/firma/euas.html
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Hidroelektrik Santralinin ENH güzergahı özel şahıs arazisi, mera, hazine arazisi ve 

ormanlık alana isabet eden kamulaştırma planı gösterilmiştir (Şekil 3.3). 

 

   Şekil 3.3 Manyas HES ENH kamulaştırma planı 

3.4.2 Manyas HES Enerji Hattı Kamulaştırması 

Manyas Hidroelektrik Santralinde üretilen enerjinin şalt sahasına iletimini sağlayan enerji 

nakil hattı (ENH) Elektrik Üretim Anonim Şirketinin (EÜAŞ) yetkisinde olduğundan 

Manyas Hidroelektrik Santralinde üretilen elektrik enerjisinin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü 

tarafından inşa edilen tek devre 33 kW 2.038,32 metre uzunluğundaki enerji nakil hattı 

güzergahına isabet eden taşınmazların kamulaştırılması EÜAŞ tarafından yapılmıştır. 

EÜAŞ tarafından yapılan enerji nakil hattı kamulaştırmasında hattın geçtiği alanlarda 

irtifak hakkı kamulaştırması, hattın pilon yerlerinde ise mülkiyet kamulaştırması işlemi 

yapılmıştır. Manyas Hidroelektrik Santralinin ENH güzergahı özel şahıs arazisi, mera, 

hazine arazisi ve ormanlık alana isabet ettiğinden 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu’nun Kamulaştırma başlıklı 19. maddesinin 5. bendine göre kamulaştırma 

işlemleri Kurumca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yürütülmüştür. 

Manyas HES ile Manyas Trafo Merkezi arasına inşa edilen 22.980,20 m uzunluğundaki 

ENH, toplam 105 adet direk yeri için 3.048,48 m²lik sahalık mülkiyet kamulaştırması 
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362.971,09 m²’lik saha üzerinde irtifak hakkı şeklinde kamulaştırma işlemi yapılmıştır. 

Manya HES Trafo Merkezi ENH taşınmazlara ait liste ekte sunulmuştur. Elektrik Üretim 

AŞ, Manyas Hidroelektrik Santralinde (19,5 MW kurulu güce sahip) üretilecek enerjinin 

sisteme aktarılması için Santral ile Gönen Trafo Merkezi arasına inşa edilecek ENH 

güzergahına isabet eden taşınmazların kamulaştırılmasında 120 adet taşınmaz için mal 

sahipleri ile uzlaşma sağlarken, 58 adet taşınmazın malikleri ile anlaşma 

sağlayamadığından ENH güzergahına isabet eden taşınmazlar için 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında işlemler yürütülmüştür. Burada 

vatandaşlarla uzlaşma sağlanması oranı % 67 iken dava yolu seçen vatandaşların oranı 

ise % 33’tür (Şekil 3.4). 

 

Şekil 3.4 Kamulaştırmada uzlaşma sağlananlar 

Manyas HES Gönen Trafo Merkezi arasına inşa edilecek Enerji Nakil Hattı güzergahına 

isabet eden taşınmazların kamulaştırılmasında vatandaşlarla uzlaşma sağlanamamasının 

nedenleri arasında kamulaştırma bedelini düşük bulması, tebligatın vatandaşın eline 

geçmemesi, sosyal ve psikolojik gibi etkileri gösterilebilir. 

Örneğin; Balıkesir ili Gönen ilçesi Korudeğirmen köyü 44 parsel numaralı taşınmazın 

Bedel Tespit Komisyonu tarafından kamulaştırma bedeli 3.547,50 TL olarak takdir 

edilirken, aynı taşınmaz için Yerel Mahkemenin bilirkişi raporunda sunmuş olduğu 

kamulaştırma bedeli 8.588,12 TL olarak tespit edilmiştir. Bedel Tespit Komisyonu ile 

Mahkemenin belirlediği bedeller arasındaki böyle farklar olması vatandaşların uzlaşmaya 

Uzlaşma 

Sağlananlar

67%

10.madde

33%

Uzlaşma Sağlananlar

10.madde
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gitmeyerek kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde mahkeme yolunu seçmelerine sebep 

olmaktadır. Diğer yandan yine Manyas ilçesi Necip Köyü 296 parsel nolu taşınmazın 

kamulaştırma işleminde bedel tespit komisyonunca takdir edilen 84,31 TL kamulaştırma 

bedeli malikin beklentisini karşılamadığı için Mahkemeye başvurulmuştur. Davaya konu 

taşınmaz için Manyas Asliye Hukuk Mahkemesi bilirkişi heyeti tarafından kamulaştırma 

bedeli 36,32 TL takdir edilmiştir. Burada vatandaşların idarenin bünyesinde oluşturulan 

bedel tespit komisyonuna güvenmeyip Mahkemeye başvurması üzerine Mahkemenin 

sunmuş olduğu bilirkişi raporunda daha düşük kamulaştırma bedeli takdir edilmiştir. Bu 

durumda idarenin bünyesindeki bedel tespit komisyonunun takdir ettiği bedel mi yoksa 

mahkemenin bilirkişi heyeti tarafından takdir edilen bedelin mi daha güvenilir sonuç 

verdiği şüpheye neden olmuştur. 

 3.5 Afşin B Termik Santrali 

Afşin B Termik Santrali teorik olarak yılda 19.200.000 ton kömür kullanmakta olup net 

9,1 milyar kW üretim kapasitesine sahiptir. A, B, C, D ve E sektörü olmak üzere beş 

bölüme ayrılan enerji sahasında şu an aktif olarak A ve B sektörleri devrededir. A 

sektöründe Kışlaköy Sahası’ndan, B sektöründe Çöllolar Sahası’ndan kömür 

çıkarılmakta ve bu kömürler ile Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri 

çalıştırılmaktadır. 6-10 Şubat 2011 tarihlerinde meydana gelen göçüğün ardından 

Çöllolar’da kömür üretimi durdurulmuştur. EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi, 5 

Mart 2011 tarihinden bugüne Kışlaköy Sahası’ndan her iki santralin de kömür ihtiyacını 

gidermeye çalışmaktadır. Çöllolar’da, EÜAŞ’ın verdiği iznin ardından ilgili yüklenici 

şirket tarafından tekrar dekapaj çalışmasına başlanması planlanmaktadır. Ancak 2014 yılı 

kasım ayı itibariyle, bu sektörde kömür üretimi söz konusu olmayıp Afşin-Elbistan B 

Santrali’nin kömür ihtiyacı da Kışlaköy Sahası’ndan karşılanmaktadır (Demirkan 2014, 

Görüşme 2014). 

 3.5.1 Afşin B Termik Santrali Kamulaştırması 

Afşin-Elbistan (A) ve (B) Termik Santralleri ile yeni kurulacak (C) ve (D) Termik 

Santrallerinin ihtiyacı olan kömürün, Ocak Sahaları Kömür Besleme Atıklarının 
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Alınacağı Bölgeler Dış Döküm Sahaları ile Ulaşım Yolları için lüzumlu olan toplam 

21850 hektarlık sahanın kamulaştırılması 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu’nun 13. maddesine göre 21.850 hektarlık sahanın elektrik üretimine yönelik 

kömür işletme hizmetlerinde kullanılmak için 13.12.2007 tarihli ve 58-459 sayılı Kamu 

Yararı ve 09.11.2008 tarih ve 216 sayılı  Bakan Olur’u ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi 

tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yürütülmüştür.  Afşin havzası 

Çöllor ve Kışlaköy kömür sahası içinde kalan kamulaştırılan taşınmazlar ekte 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 3.5 Afşin-Elbistan Termik Santralı Çöllolar kömür sahası 

Afşin-Elbistan Termik Santrali Kömür Sahası içi yapılan mülkiyet kamulaştırmasında 

vatandaşlarla uzlaşma sağlanması % 85 iken dava yolu seçen vatandaşlar ise % 15 

yüzdeliği göstermektedir. (Şekil 3.6). 

Vatandaşlarla uzlaşma sağlanamamasının nedeni bedel düşüklüğüdür. Çöllolar kömür 

sahasındaki kamulaştırma işlemlerinde vatandaşla anlaşma sağlanamaması nedeniyle 

Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil davası açılmıştır. Davanın 

neticelenmesi ise 1-6 yıl arasında değişmektedir. Afşin-Elbistan B Termik Santralı 

kamulaştırma işlemleri santralin ihtiyaçları doğrultusunda kısım yapılmaktadır. 
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Şekil 3.6 Kamulaştırmada uzlaşma sağlananlar 

3.6 Bartın, Balıkesir, Kahramanmaraş, Erzurum İllerinin Sosyo-Ekonomik ve 

Eğitim Durumunun Karşılaştırılması 

Türkiye’de illerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırmalı olarak 

ölçülmesinde Kalkınma Bakanlığı tarafından 2011 yılında 81 ilde yapılan “İllerin ve 

Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araştırılması” çalışması 

kapsamında eğitim, sağlık, istihdam, mali göstergeler (fert başına gelir ve kurumlar 

vergisi miktarı, toplam banka mevduatı içindeki payı) dikkate alınarak endeks değerler 

ile oluşturulmuştur12(Çizelge 3.4). 

Yapılan incelemelerde santrallerin bulunduğu Bartın, Balıkesir, Erzurum ve 

Kahramanmaraş illerinin eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyleri karşılaştırılarak Türkiye 

geneli sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına bakılmıştır. Burada Türkiye geneli 

sıralamasında Balıkesir 22, Bartın 48, Erzurum 59 ve Kahramanmaraş 60. sırada olduğu 

görülmüştür (Çizelge 3.4). 

                                                
12 İllerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırmalı olarak ölçülmesinde Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) araştırmasının ayrı bir yeri bulunmaktadır. SEGE araştırması ile illerin ve 

bölgelerin gelişmişlik sırası tespit edilebilmekte, yapılan kademelenme çalışmaları ile illerin ve bölgelerin 

hangi gelişme grubunda yer aldığı görülebilmekte, böylece kaynakların daha etkin kullanımı ve dengeli 

kalkınmanın sağlanması için gerekli olan analiz altyapısı sağlanmış olmaktadır. Başta teşvik düzenlemeleri 

olmak üzere pek çok kanun ve ikincil mevzuat tarafından atıf yapılan SEGE çalışmasının, veri temininde 

herhangi bir sorun olmadığı takdirde asgari üçer yıllık dönemlerde yenilenmesi planlanmaktadır. 

85%

15%

EÜAŞ

ŞAHIS
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 Çizelge 3.4 İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

İl Kodu  İller  
SEGE 2011  

Endeks Değeri  
Sırası  

TR221  Balıkesir  22 0,4764 

TR813  Bartın  48 -0,1976 

TRA11  Erzurum  59 -0,4327 

TR632  Kahramanmaraş  60 -0,4677 

Aşağıda gösterilen tablo ise 81 ilin Endeks Değeri aralığı dikkate alınarak illerin hangi 

gelişmişlik grubunda yer almaktadır. Burada incelenen santrallerin bulunduğu illere bağlı 

sosyo-ekonomik boyutta gelişmişlik sıralamasına bakılmıştır. Bu dört ilin gelişmişlik 

düzeyleri, toplam nüfusları, illere göre gelişmişlik gruplarına endeks değeri verilmiştir. 

Yapılan incelemeler doğrultusunda bu örnekteki illerde yaşayan vatandaşların 

kamulaştırmada yaşanan sorunlara ilişkin sosoyo-ekonomik durumları, nüfus yoğunluğu, 

eğitim gibi unsurla göz önüne alınarak değerlendirilmiştir (Çizelge 3.5). 

Çizelge 3.5 İllerin Gelişmişlik Grupları İtibarıyla Dağılımı 

Gelişmişlik 

Kademesi 

Gelişmişlik 

Grubu 

Endeks (ED) 

Değeri 
İl Sayıları 

2010 Yılı 

Toplam Nüfus 

(milyon) 

1 Yüksek ED >1,00 8 29,7 

2-5 Orta 1,00 > ED >-1,00 58 35,4 

2 Yükseğe Yakın 
1,00 >  ED  > 

0,50 
13 11,1 

3 
Ortalama Yakın 

Yüksek 

0,50 >  ED > 

0,16 
12 9,8 

4 
Ortalamaya 

Yakın Düşük 
0,16 >ED > -0,24 17 7,9 

5 Düşüğe Yakın -0,24>ED >-1,00 16 6,6 

6 Düşük -1,00 > ED 15 8,6 
 Toplam  81 73,7 

İncelenen dört santralin kamulaştırma işlemleri sırasında uzlaşma sağlanmaya çalışılırken 

çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır. Bunlar vatandaşın bedele ilişkin beklentisi, komisyonun 

yaklaşımı, vatandaşın bilgilendirilmemesi ve bir çok hissedardan oluşmasından kaynaklı 

sorunlar gösterilmektedir. (Çizelge 3.6) İllerin sosyo-ekonomik düzeylerine göre 

karşılaşılan sorunların da farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. 
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Çizelge 3.6 HES Kamulaştırmalarında Uzlaşamama Sebepleri 

UZLAŞMAMA NEDENLERİ 
TORTUM 

HES 

KAYADİBİ 

HES 

MANYAS 

HES 
AFŞİN TS 

VATANDAŞIN BEDELE 

İLİŞKİN BEKLENTİSİ 
X X X X 

UZLAŞMA KOMİSYONUN 

YAKLAŞIMI 
  X X   

VATANDAŞIN TEBLGATIN 

ELİNE ULAŞMAMASI 
X X X   

VATANDAŞIN 

BİLGİLENDİRİLMEMESİ 
X X X X 

BİRÇOK HİSSEDARDAN 

OLUŞMASI 
  X X   

Aşağıda grafiklerde, Kayadibi HES, Manyas HES ve Afşin Elbistan B Termik Santrali 

kamulaştırmaları uzlaşma oranları gösterilmiştir. Kayadibi HES’te uzlaşma sağlananlar 

oranı % 11 iken, uzlaşma sağlanmayıp Kamulaştırma Kanunu 10. maddesine göre dava 

yoluna gidilmesi oranı % 89’dur. Uzlaşma sağlanmamasının nedenleri vatandaşın bedele 

ilişkin beklentisi, vatandaşın eline tebligat geçmemesi, birçok hissedardan oluşması ve 

uzlaşma yaklaşımı gibi etkileri olduğu görülmektedir. Kayadibi HES’e ait ekli listede 

gösterilen taşınmazlara ilişkin kamulaştırma davalarının her biri en az iki yıl sürmüş olup 

davalar neticesinde tescil işlemleri yapılmıştır. 

  

Şekil 3.7 Kayadibi HES uzlaşma oranı  

% 11 

%89 
UZLAŞMA SAĞLANAN

10. MADDE
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Manyas HES’te uzlaşma sağlananlar oranı % 67 iken, uzlaşma sağlanmayıp 

Kamulaştırma Kanunu 10. maddesine göre dava yoluna gidilmesi oranı % 33’tür. 

Vatandaşın bedele ilişkin beklentisi, vatandaşın eline tebligat geçmemesi, vatandaşın 

bilgilendirilmemesi, birçok hissedardan oluşması ve uzlaşma yaklaşımı gibi etkenlerden 

dolayı uzlaşma sağlanamadığı görülmektedir. Manyas HES’e ait ekli listede gösterilen 

taşınmazlara ilişkin kamulaştırma davalarının her biri ortalama üç yıl sürmüştür. 

 

Şekil 3.8 Manyas HES uzlaşma oranı         

Afşin Elbistan B Termik Santrali uzlaşma sağlananlar oranı % 85 iken, uzlaşma 

sağlanmayıp Kamulaştırma Kanunu 10. maddesine göre dava yoluna gidilmesi oranı  % 

15’tir. Vatandaşın bedele ilişkin beklentisi ve vatandaşın bilgilendirilmemesi gibi 

etkenlerden dolayı uzlaşma sağlanamadığı görülmektedir. Manyas HES’e ait ekli listede 

gösterilen taşınmazlara ilişkin kamulaştırma davalarının her biri bir yıl ve altı yıl arasında 

sürmüştür. 

 

Şekil 3.9 Afşin Elbistan B Termik Santralı uzlaşma oranı 

EÜAŞ 

% 85

ŞAHIS

% 15

EÜAŞ

ŞAHIS

% 67

% 33

UZLAŞMA SAĞLANAN

10. MADDE
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

EÜAŞ’ a bağlı Kayadibi HES, Tortum HES, Manyas HES ve Afşin Elbistan B Termik 

Santrali’ne ait kamulaştırma çalışmalarında yapılan uzlaşma sorunları incelenmiştir. 

Kamulaştırma sürecinde uzlaşamaya varılmasının hem idare hem de vatandaş yönünden 

önemli olduğu, kamulaştırma işleminin teknik olmasının yanı sıra, sürecin öncesi ve 

sonrası beraberinde, sosyal bilimlerin; psikoloji, hukuk, siyaset, ekonomi, iletişim gibi 

uzmanlık alanlarının da içinde olduğu disiplinlerarası bir çalışmanın gerektirdiği ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca, kanun ile yapılan değişiklikler her zaman kamu yararı ve vatandaşa 

yönelik yapılsa da, uzlaşan maliklerin gerçekte hiçbir şekilde memnun olmadığı, dava 

yolunu tercih edenlerin daha kazançlı çıktığı tespit edilmiştir. 

Kayadibi HES Enerji Nakil Hattı kısmı kamulaştırmasında vatandaşlarla uzlaşma 

sağlanamamasında kamulaştırma bedellerinin düşük olması nedenleri arasındadır. Bazı 

yerlerde taşınmaz sahiplerine tebligatların ulaşmaması veya geç ulaşması nedeniyle 

tebligatta belirtilen sürenin geçmesi üzerine Mahkemeye başvurulmuştur. Uzlaşma 

sağlananlar oranı % 11 iken, uzlaşma sağlanmayıp 10. maddesine göre dava yoluna 

gidilmesi oranı % 89’dur. Manyas HES’de Santral ile Gönen Trafo Merkezi arasına inşa 

edilecek ENH güzergahına isabet eden taşınmazların kamulaştırılmasında 120 adet 

taşınmaz için mal sahipleri ile uzlaşma sağlanırken, 58 adet taşınmazın malikleri ile 

uzlaşma sağlanması oranı % 67 iken dava yolu seçen vatandaşların oranı ise % 33’tür. 

Afşin Elbistan B Termik Santrali uzlaşma sağlananlar oranı % 85 iken, uzlaşma 

sağlanmayıp 10. maddesine göre dava yoluna gidilmesi oranı % 15’tir. Bu üç santralde 

uzlaşma sağlanmamasının nedenleri vatandaşın bedele ilişkin beklentisi, vatandaşın eline 

tebligat geçmemesi, birçok hissedardan oluşması ve uzlaşma yaklaşımı gibi etkenlerin 

olduğu görülmüştür. 

Kurumların kamulaştırma işlerini yürüten, değer tespiti yapan ve uzlaşma görüşmelerini 

yapan ekipleri ile mahkemelerde bilirkişilik yapanlar kamulaştırma uzmanlarından 

seçilmelidir. Üniversitelerde ilgili ana bilim dallarındaki eğitim süreci, hukuk dalında 

teknoloji, kamulaştırma teknik işlemlerini ve sosyo-psikolojik ihtiyaçları, mühendislik 

dallarında sosyo-psikolojik ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.  
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Üniversitelerin içinde bulunduğu kurumlar arası hizmet içi eğitim seminerlerinin 

düzenlenmesi, kamulaştırma davalarına bakan hakim ve avukatların kamulaştırma tekniği 

ve teknoloji konusunda hizmet içi eğitim alması, uzman kamulaştırma mahkemesi 

kurulması veya kadastro mahkemelerinin bu çerçevede kamulaştırma uzmanı teknik 

elemanların da istihdam edilebileceği bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. 

Uzlaşma Komisyonunun bedelde sınırlandırılmaması gerektiği, özel durumlarda 

inisiyatif kullanabilme yolunun açılmasının vatandaş ve kamu yararına faydalı 

olabileceği bir uygulama getirilmelidir. Uzlaşma komisyonu, bölgeyi bilen yöre insanını 

tanıyan, vatandaşa karşı yaklaşımı çok iyi olan uzmanlar arasından seçilmeli, 

kamulaştırma işlemlerini yürüten ve denetleyen kurumlarla birlikte profesyonel 

değerleme yapan kurum ve kuruluşlardan da ortak çalışma yaparak en az beş kişiden 

oluşturulmalıdır. Uzlaşma komisyonunda, kurum içi birim amiri, kurum içi CBS 

teknolojisiyle açıklama yapabilecek bir teknik eleman (harita mühendisi, ziraat 

mühendisi, inşaat mühendisi, değerleme uzmanı, kurum avukatı, muhtar ve kurumun 

başkan tayin ettiği üst amir) bulunmalıdır. Proje veya kişi özellikleri çerçevesinde 

psikolog gibi diğer disiplinlerden uzmanlar da dahil edilmelidir.  

Uzlaşma komisyonu üyelerinin görevi iki tarafı adil bir şekilde bir noktada uzlaştırmak 

olduğu için, bedel tespit komisyonundan bağımsız bir şekilde ve ayrıca taşınmazın değeri 

hakkında araştırma yaptırabilmeli, teknik yönden bilgi ve beceri sahibi olmalıdırlar.  

Taşınmaz sahiplerine kamulaştırma bedeli olarak alternatif taşınmaz ile beraber uygun 

olması halinde ana ve yan projelere hissedarlık, üst hakkı devri, para veya diğer haklarda 

sunulmalıdır. Uzlaşma komisyonu, raporları ve projeyi bir bütün olarak değerlendiren, 

ilgili uzmanlardan oluşmalıdır. Gerekçesini belirtmek kaydıyla, belirlenen değerin 

üzerinde veya altında hareket etme hakkına sahip olmalıdır. Uzlaşma komisyonunun 

bedel tespit komisyonunun belirlediği değerin üzerine çıkması, zorunlu olduğu 

durumlarda uygulayabilmelidir. 

Sürecin hızlandırılması için uzlaşma görüşmesinde; uzlaşmanın sağlanmasından sonra ve 

projenin gerçekleştirilmesinden önce oluşabilecek değer artışlarının sonradan da malikin 

kendisine kamu yararını aşmamak kaydıyla ödeneceği hususu taahhüt edilerek uzlaşma 

bütün maliklere yaygınlaşmalı, yargı yolu açık tutulmalıdır. Uzlaşma sağlanması halinde, 
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nüfus kağıdı fotokopisi eklenmiş ve T.C. kimlik numarası bulunan uzlaşma tutanağı ile 

herhangi başka bir işleme gerek kalmadan tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılacak 

ferağ işlemleri, tutanakta talebinin bulunması halinde, taşınmaz maliki olmaksızın 

tamamlanmalıdır.  

Taşınmazı küçük yüzölçümlü ve hisseli olduğu için veya ikameti ayrı kentlerde olan, 

çağrılara uyarak sürece dahil olmak için maddi durumu olmadığından katılamayan 

maliklerle, maliki bulunamamış taşınmazlar için yerel gazetede ve ilgili çevrede 

yapılacak uzlaşmaya çağrı ilanlarından sonra; gerekirse Valilikçe kayyum tayin edilmeli, 

Hazine sürece dahil edilmeli, tespit edilen kamulaştırma bedeli valilik kontrolünde, 

Hazine uhdesinde bırakılmalı, malikin hakkı baki ve gerekçesini ortaya koyması halinde 

fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmalıdır. Uzlaşma veya uzlaşmama tutumlarında ilgili 

idarelerin ve temsilcilerinin kurumsal ve bireysel davranışlarının belirleyici düzeyde 

etkili olduğu tespit edildiğinden, taşınmaz malikine dostane, olumlu tavır gösterilmesi ve 

kamulaştırma sonrası durumlarına destekleyici yaklaşımda bulunulmasının kısa vadede 

vatandaş uzun vadede kamu yararına daha çok hizmet edebileceği değerlendirilmektedir. 

Yapılan incelemelerin sonucunda EÜAŞ örneği üzerinden santral sahasında bulunan 

EÜAŞ’a ait gayrimenkullerin denetlenmesi tek bir merkezden yürütülmesinde sağlıklı bir 

çalışma yapılmaması nedeniyle taşınmaların denetiminin yerinden takip edilmesi 

açısından yararlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla santrallerin bağlı olan işletmelerde 

kamulaştırma işlerinin yürütülmesi ve denetlemesi açısından kamulaştırma birimlerinin 

kurulmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Kamulaştırma işleminin yerinden 

denetlenebilmesinde, personel eksiklerinin giderilir, kamulaştırma sürecinde merkezle 

yerinden yapılan koordineli çalışmalarda daha disiplinli ve kısa zamanda başarılı sonuçlar 

alınır. Merkezden yürütülen kamulaştırmalarda uzlaşma komisyonunun vatandaşlarla 

yapılan görüşmelerde o yörenin insanını tanımadığından uzlaşmada başarılı bir katılım 

sağlanamayabilir. Ancak yerinden yapılan kamulaştırma olursa oluşturulan komisyonda 

yöreyi bildiği için insanlara yaklaşımı da daha bilinçli olacaktır. Kamulaştırılmaya konu 

olan bölgede bedel tespit çalışmalarına teknik bilgi beceri bakımından uzaktan katılımla 

değil de işletmelerdeki kamulaştırmayı yürüten birimlerde uzman teknik bilgi beceriye 

sahip bedel tespit komisyonunun bedelde daha başarı sonuçlar elde edilebileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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EK 1 Afşin B Termik Santralı Kömür Sahasına Ait Taşınmaz Listesi (150 adet) 

SIRA İL İLÇE MAH-KÖY PARSEL CİNSİ 
KAM. 

ALANI 

(m²) 

MALİK 

1 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 402 Tarla 31400 EÜAŞ 

2 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 405 Tarla 15850 EÜAŞ 

3 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 406 Tarla 8200 EÜAŞ 

4 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 407 Tarla 29600 EÜAŞ 

5 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 408 Tarla 6500 EÜAŞ 

6 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 409 Tarla 14800 EÜAŞ 

7 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 410 Tarla 19700 ŞAHIS 

8 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 411 Tarla 21550 EÜAŞ 

9 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 412 Tarla 10300 EÜAŞ 

10 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 413 Tarla 15450 EÜAŞ 

11 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 414 Tarla 20000 EÜAŞ 

12 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 415 Tarla 18000 EÜAŞ 

13 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 416 Tarla 9800 EÜAŞ 

14 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 452 Tarla 16850 EÜAŞ 

15 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 453 Tarla 15700 EÜAŞ 

16 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 459 Tarla 30400 ŞAHIS 

17 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 460 Tarla 16750 EÜAŞ 

18 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 461 Tarla 14400 EÜAŞ 

19 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 462 Tarla 4000 EÜAŞ 

20 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 463 Tarla 8150 EÜAŞ 

21 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 467 Tarla 9900 ŞAHIS 

22 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 468 Tarla 6500 EÜAŞ 

23 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 470 Tarla 10600 ŞAHIS 

24 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 471 Tarla 9450 EÜAŞ 

25 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 472 Tarla 2650 MERA 

26 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 473 Tarla 4700 MERA 

27 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 474 Tarla 26500 MERA 

28 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 475 Tarla 11500 EÜAŞ 

29 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 476 Tarla 3450 KÖY TÜZ.KİŞ. 

30 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 477 Tarla 1800 EÜAŞ 

31 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 478 Tarla 68500 EÜAŞ 

32 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 479 Tarla 16700 EÜAŞ 

33 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 480 Tarla 16400 ŞAHIS 

34 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 481 Tarla 20000 ŞAHIS 

35 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 482 Tarla 13000 ŞAHIS 

36 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 483 Kavaklık 1850 ŞAHIS 

37 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 484 Tarla 13350 ŞAHIS 

38 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 525 Tarla 13650 EÜAŞ 

39 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 526 Tarla 14350 EÜAŞ 

40 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 527 Tarla 8100 EÜAŞ 
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SIRA İL İLÇE MAH-KÖY PARSEL CİNSİ 
KAM. 

ALANI 

(m²) 

MALİK 

41 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 528 Tarla 4300 EÜAŞ 

42 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 536 Tarla 5300 EÜAŞ 

43 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 538 Tarla 13050 EÜAŞ 

44 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 539 Tarla 9700 EÜAŞ 

45 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 699 Tarla 58950 EÜAŞ 

46 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 800 Tarla 450 EÜAŞ 

47 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 957 Tarla 34300 ŞAHIS 

48 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 979 Tarla 23750 EÜAŞ 

49 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 992 Tarla 1250 MALİYE 

50 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 1229 Tarla 5241,17 ŞAHIS 

51 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 1231 Tarla 16673,13 ŞAHIS 

52 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 1245 Tarla 5803,35 EÜAŞ 

53 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 469 Tarla 7273,48 EÜAŞ 

54 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 698 Tarla 11627,79 EÜAŞ 

55 K.MARAŞ AFŞİN KUŞKAYA 1048 Tarla 14752,76 EÜAŞ 

56 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 585 Tarla 8050 EÜAŞ 

57 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 586 Tarla 7900 ŞAHIS 

58 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 587 Tarla 29150 EÜAŞ 

59 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 588 Tarla 25800 EÜAŞ 

60 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 589 Tarla 34950 EÜAŞ 

61 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 590 Tarla 45150 EÜAŞ 

62 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 598 Tarla 3850 ŞAHIS 

63 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 601 Tarla 125900 EÜAŞ 

64 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 602 Tarla 16500 EÜAŞ 

65 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 603 Tarla 18200 EÜAŞ 

66 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 604 Tarla 62400 EÜAŞ 

67 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 605 Tarla 83450 EÜAŞ 

68 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 606 Tarla 50300 EÜAŞ 

69 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 706 Tarla 24650 EÜAŞ 

70 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 707 Tarla 35700 ŞAHIS 

71 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 708 Tarla 33700 EÜAŞ 

72 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 709 Tarla 33800 EÜAŞ 

73 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 710 Tarla 32200 EÜAŞ 

74 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 711 Tarla 42650 EÜAŞ 

75 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 712 Tarla 40800 EÜAŞ 

76 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 713 Tarla 74050 EÜAŞ 

77 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 714 Tarla 8950 EÜAŞ 

78 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 715 Tarla 17600 EÜAŞ 

79 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 716 Tarla 66900 EÜAŞ 

80 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 717 Tarla 63350 EÜAŞ 

81 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 718 Tarla 11650 EÜAŞ 
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SIRA İL İLÇE MAH-KÖY PARSEL CİNSİ 
KAM. 

ALANI 

(m²) 

MALİK 

82 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 719 Tarla 27000 ŞAHIS 

83 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 720 Tarla 109700 ŞAHIS 

84 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 721 Tarla 201550 EÜAŞ 

85 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 722 Tarla 10800 EÜAŞ 

86 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 724 Tarla 207800 EÜAŞ 

87 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 725 Tarla 207850 EÜAŞ 

88 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 726 Tarla 7550 EÜAŞ 

89 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 727 Tarla 116950 EÜAŞ 

90 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 728 Tarla 122900 EÜAŞ 

91 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 729 Tarla 82900 EÜAŞ 

92 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 734 Tarla 21500 ŞAHIS 

93 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 735 Tarla 24150 ŞAHIS 

94 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 736 Tarla 13450 EÜAŞ 

95 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 737 Tarla 86100 EÜAŞ 

96 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 738 Tarla 4600 EÜAŞ 

97 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 739 Tarla 4000 EÜAŞ 

98 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 740 Tarla 2550 EÜAŞ 

99 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 741 Tarla 2500 EÜAŞ 

100 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 742 Tarla 2400 EÜAŞ 

101 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 743 Tarla 5400 EÜAŞ 

102 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 750 Tarla 29200 EÜAŞ 

103 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 751 Tarla 59700 EÜAŞ 

104 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 752 Tarla 128100 EÜAŞ 

105 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 753 Tarla 36700 EÜAŞ 

106 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 754 Tarla 112100 EÜAŞ 

107 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 755 Tarla 132600 EÜAŞ 

108 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 796 Tarla 16850 ŞAHIS 

109 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 797 Tarla 10700 EÜAŞ 

110 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 798 Tarla 11600 EÜAŞ 

111 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 799 Tarla 49200 EÜAŞ 

112 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 800 Tarla 6900 EÜAŞ 

113 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 814 Tarla 11000 EÜAŞ 

114 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 816 Tarla 9300 ŞAHIS 

115 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 817 Tarla 14500 ŞAHIS 

116 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 845 Tarla 3400 EÜAŞ 

117 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 954 Tarla 3950 ŞAHIS 

118 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1050 Tarla 283532 EÜAŞ 

119 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1062 Pilon Yeri 16 
TEK GEN. 

MÜD. 

120 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1064 Pilon Yeri 16 
TEK GEN. 

MÜD. 

121 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1084 Tarla 10068 EÜAŞ 

122 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1092 Tarla 2951 ŞAHIS 
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123 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1094 Tarla 3531 EÜAŞ 

124 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1140 Tarla 5905 EÜAŞ 

125 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1142 Tarla 3770 EÜAŞ 

126 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1150 Tarla 5750 EÜAŞ 

127 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1158 Tarla 1332 EÜAŞ 

128 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1189 Tarla 68201 EÜAŞ 

129 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1191 Tarla 3250 EÜAŞ 

130 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1230 Pilon  9 TEK 

131 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1232 Pilon  16 TEK 

132 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1270 Pilon  16 TEK 

133 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1272 Pilon  16 TEK 

134 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1309 Tarla 96337 EÜAŞ 

135 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1352 Tarla 11376 EÜAŞ 

136 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1353 Pilon  324 TEDAŞ 

137 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1354 Tarla 5030 EÜAŞ 

138 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1355 Pilon  225 TEDAŞ 

139 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1362 Pilon  169 TEDAŞ 

140 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1368 Pilon  144 TEDAŞ 

141 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1371 Tarla 9999 ŞAHIS 

142 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1372 Pilon  256 TEDAŞ 

143 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1373 Tarla 9000 ŞAHIS 

144 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1374 Pilon  400 TEDAŞ 

145 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 1461 Tarla 62225 EÜAŞ 

146 K.MARAŞ AFŞİN ÇOĞULHAN 577 Tarla 4643 EÜAŞ 

147 K.MARAŞ ELBİSTAN KARAHÜYÜK 217 Tarla 40100 EÜAŞ 

148 K.MARAŞ ELBİSTAN KARAHÜYÜK 218 Tarla 39100 EÜAŞ 

149 K.MARAŞ ELBİSTAN KARAHÜYÜK 1641 Tarla 917 EÜAŞ 

150 K.MARAŞ ELBİSTAN KARAHÜYÜK 1977 Tarla 146,77 EÜAŞ 
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EK 2 Manya HES Trafo Merkezi ENH Taşınmaz Listesi (68 Adet) 

Sıra İli İlçesi Köyü/Mah. 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Kamulaştırma 

Miktarı Cinsi 

Kamlulaştırma 

Şekli 

Tescil 

Tarihi Malik 

1 Balıkesir Gönen Koçbayır   151 1352,96 Tarla İrtifak 25.12.2013 EÜAŞ 

2 Balıkesir Gönen Koçbayır   154 645,31 Tarla İrtifak   ŞAHIS 

3 Balıkesir Gönen Koçbayır   162 8,86 Tarla İrtifak 25.12.2013 EÜAŞ 

4 Balıkesir Gönen Koçbayır   170 533,55 Tarla İrtifak 25.12.2013 EÜAŞ 

5 Balıkesir Gönen Koçbayır   458 1109,64 Orman İrtifak 23.01.2017 MALİYE  

6 Balıkesir Gönen Korudeğirmen   629 1572 Tarla  İrtifak 20.12.2013 EÜAŞ 

7 Balıkesir Gönen Korudeğirmen   603 2262,54 Mera İrtifak   

ORTA 

MALI 

8 Balıkesir Gönen Kurtuluş 10 8 2291,68 Tarla Mülkiyet   ŞAHIS 

9 Balıkesir Gönen Kurtuluş 10 8 27,74 Tarla İrtifak   ŞAHIS 

10 Balıkesir Gönen Kurtuluş 10 23 404,11 Tarla İrtifak 20.12.2013 EÜAŞ 

11 Balıkesir Gönen Kurtuluş 10 26 19,5 Tarla İrtifak 20.12.2013 EÜAŞ 

12 Balıkesir Gönen Kurtuluş 10 28 344,51 Tarla İrtifak 20.12.2013 EÜAŞ 

13 Balıkesir Gönen Kurtuluş 10 29 679,88 Tarla İrtifak 20.12.2013 EÜAŞ 

14 Balıkesir Gönen Kurtuluş 10 30 1908,62 Tarla İrtifak 20.12.2013 EÜAŞ 

15 Balıkesir Gönen Kurtuluş 10 31 20,91 Tarla İrtifak 20.12.2013 EÜAŞ 

16 Balıkesir Gönen Kurtuluş 10 38 496,14 Tarla İrtifak   ŞAHIS 

17 Balıkesir Gönen Kurtuluş 10 43 571,77 Tarla İrtifak 20.12.2013 EÜAŞ 

18 Balıkesir Gönen Kurtuluş 10 44 21,86 
Direk 
yeri Mülkiyet 20.12.2013 EÜAŞ 

19 Balıkesir Gönen Kurtuluş 11 26 80,82 

Direk 

yeri Mülkiyet 20.08.2014 EÜAŞ 

20 Balıkesir Gönen Kurtuluş 65 118 413,4 Kanal İrtifak   DSİ 

21 Balıkesir Gönen Kurtuluş 65 120 9,85 Kanal İrtifak   DSİ 

22 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1305 11 2334,61 Tarla İrtifak 24.12.2013 EÜAŞ 

23 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1305 12 21,86 

Direk 

yeri Mülkiyet   EÜAŞ 

24 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1306 10 775,16 Tarla İrtifak 24.12.2013 EÜAŞ 

25 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1306 30 1696,8 Tarla İrtifak 24.12.2013 EÜAŞ 

26 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1306 31 21,86 

Direk 

yeri Mülkiyet 24.12.2013 EÜAŞ 

27 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1307 4 27,15 Tarla İrtifak   EÜAŞ 

28 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1307 5 902,48 Tarla İrtifak   EÜAŞ 

30 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1307 27 1906,4 Tarla İrtifak 31.12.2013 EÜAŞ 

31 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1307 28 21,86 

Direk 

yeri Mülkiyet 31.12.2013 EÜAŞ 

32 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1308 1 517,15 Tarla İrtifak 26.05.2014 EÜAŞ 

33 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1309 15 705,16 Tarla İrtifak 26.05.2014 EÜAŞ 

34 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1309 16 29,32 
Direk 
yeri Mülkiyet 24.12.2013 EÜAŞ 

35 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1310 9 296,82 Tarla İrtifak 30.01.2017 EÜAŞ 

36 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1310 10 2391,79 Tarla İrtifak 24.12.2013 EÜAŞ 

37 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1310 11 85,96 Tarla İrtifak 24.12.2013 EÜAŞ 

38 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1311 5 20,5 
Direk 
yeri Mülkiyet 29.09.2016 EÜAŞ 

39 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1312 5 21,86 

Direk 

yeri Mülkiyet 24.10.2017 EÜAŞ 
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Sıra İli İlçesi Köyü/Mah. 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Kamulaştırma 
Miktarı Cinsi 

Kamlulaştırma 
Şekli 
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Tarihi Malik 

40 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1337 6 822,92 Tarla İrtifak   EÜAŞ 

41 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1337 7 27,74 

Direk 

yeri Mülkiyet 20.12.2013 EÜAŞ 

42 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1338 1 503,17 Tarla İrtifak 11.11.2016 EÜAŞ 

43 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1338 3 293,42 Tarla İrtifak   EÜAŞ 

44 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1338 4 509,27 Tarla İrtifak 13.01.2014 EÜAŞ 

45 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1338 14 2381,6 Tarla İrtifak 25.12.2013 EÜAŞ 

46 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1338 15 46,99 

Direk 

yeri Mülkiyet 25.12.2013 EÜAŞ 

47 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1338 16 880,15 Tarla İrtifak 24.12.2013 EÜAŞ 

48 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1338 17 21,08 

Direk 

yeri Mülkiyet 24.12.2013 EÜAŞ 

49 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1339 6 6101,88 Tarla İrtifak 24.12.2013 EÜAŞ 

50 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1339 7 21,86 
Direk 
yeri Mülkiyet 24.12.2013 EÜAŞ 

51 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1351 2 2385,48 Tarla İrtifak 31.12.2013 EÜAŞ 

52 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1351 5 178,96 Tarla İrtifak 31.12.2013 EÜAŞ 

53 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1351 8 2187,19 Tarla İrtifak 31.12.2013 EÜAŞ 

54 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1351 9 23,27 Direk  Mülkiyet 31.12.2013 EÜAŞ 

55 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1352 8 1468,04 Tarla İrtifak 25.12.2013 EÜAŞ 

56 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1352 9 21,86 

Direk 

yeri Mülkiyet 25.12.2013 EÜAŞ 

57 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1357 6 1682,24 Tarla İrtifak 26.12.2013 EÜAŞ 

58 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1358 2 98,41 Tarla  İrtifak 13.01.2014 EÜAŞ 

59 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1358 5 1328,44 Tarla  İrtifak 31.12.2013 EÜAŞ 

60 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1358 19 1580,17 Tarla  İrtifak 1.01.2014 EÜAŞ 

61 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1358 20 20,5 

Direk 

yeri Mülkiyet 31.12.2013 EÜAŞ 

62 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1361 1 655,93 Tarla İrtifak   ŞAHIS 

63 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1361 2 659,67 Tarla İrtifak 25.12.2013 EÜAŞ 

64 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1362 10 4141,11 Tarla  İrtifak 25.12.2013 EÜAŞ 

65 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1362 11 29,32 

Direk 

yeri Mülkiyet 25.12.2013 EÜAŞ 

66 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1363 13 3365 Tarla İrtifak 25.12.2013 EÜAŞ 

67 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1363 14 20,5 
Direk 
yeri Mülkiyet 25.12.2013 EÜAŞ 

68 Balıkesir Gönen Kurtuluş 1367 1 3232,9 Mera İrtifak   

ORTA 

MALI 

 

 

 

 

 



59 
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