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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Kamulaştırma, Türkiye’de merkezi ve yerel yönetimlerce etkin bir kamusal tercih olarak 

değerlendirilmekte ve taşınmaz edinim yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu da gerek 

yöntemin uygulanma sürecinden gerekse taşınmaza takdir edilen değer ve kullanılan 

yöntemden kaynaklanan, yargısal boyuta taşınan ve kamu hizmetlerinin aksamına neden 

olan birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Kamulaştırmanın temel yasal dayanağını; 

1982 Anayasası’nın 35’inci ve 46’ncı maddeleri ile 24.04.2011 tarih ve 4650 Sayılı 

Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu oluşturmaktadır. İhtiyaç 

duyulanların özel mülkiyete konu taşınmazlar 2942 Sayılı Kanun’da belirtilen usul ve 

esaslara göre kamulaştırılması veya amaç için yeterli olması halinde taşınmaz üzerinde 

irtifak hakkı kurulması yoluyla ilgili idarece edinimi de söz konusu olmaktadır. İdareler 

tarafından önem taşıyan, kamu yararına uygun olan hizmetler için kamu kurumlarınca 

arazi ediniminde çoğunlukla kamulaştırma yöntemi tercih edilmektedir. Olağan 

kamulaştırma yöntemlerinin uygulama işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle kamu 

yatırımlarında yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve yatırımlarda aksamaların 

meydana gelmemesi gerekçesiyle acele kamulaştırma yöntemine yoğun olarak 

başvurulduğu görülmektedir. 1956 tarih ve 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 27’nci 

maddesi ile ilk defa düzenlenmiş olan acele kamulaştırma yöntemi ile 1970’li yıllardan 

2000 yılına kadar yapılan acele kamulaştırma sayısının 20’den az olduğu bilinmektedir. 

Bununla birlikte 2003 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi için 

alınan acele el koyma kararından sonra acele kamulaştırma hemen her merkezi idare ve 

yerel yönetimlerce sık tercih edilmeye başlanmış ve özellikle 2010 sonrası dönemde acele 

kamulaştırma en sık başvurulan bir yöntem niteliğine sahip olmuştur.   

Diyarbakır ili Suriçi ilçesinde 2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kentsel dönüşüm ve yenileme çalışması 

için acele kamulaştırma kararı alınmış ve ilçede yaşanan terör olaylarının ardından proje 

alanında çok hızlı arazi edinimi ve yenileme projesi gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada 

koruma alanı sınırları içerisinde yer alan Diyarbakır ili Sur ilçesi Suriçi bölgesinde 

bulunan Ali Paşa ve Lalebey Mahallelerindeki kamulaştırma sürecinin incelenmesi ve bu 

süreçte yaşanan idari, sosyal ve ekonomik zorlukların ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Kamulaştırma sürecinde karşılaşılan sorunların analizi amacıyla yapılan bu çalışmada, ilk 

olarak mülkiyet kavramı ve mülkiyeti kısıtlayan uygulamalardan biri olan kamulaştırma 
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uygulamaları kuramsal olarak ele alınmış, Diyarbakır ili Sur ilçesi Ali Paşa ve Lalebey 

Mahallelerinde 2942 Sayılı Kanun’un 27’nci maddesi kapsamında yapılan acele 

kamulaştırma işlemleri yasal düzenleme, uygulama ve yargı kararları yönlerinden 

incelenmiş, temel sorunların tespiti yapılmış ve çözüm önerileri sıralanmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre proje alanındaki taşınmazların tespiti, değerleme ve satın alma sürecinin 

çok yavaş ilerlediği, idare bünyesindeki kıymet takdiri komisyonu ve yerel bilirkişi 

kurullarının değerleme çalışmalarının bilimsel esaslar ve uluslararası değerleme 

standartları yönlerinden kabul edilebilir nitelikten uzak bulunduğu, kamulaştırılacak 

taşınmazların değerleme işleminin sadece mühendislik veya mimarlık eğitimi almış 

kişilerden beklendiği ve bu dallardan mezun olan teknik elemanların birçoğunu 

değerleme bilimi alanında bilgisi ve deneyiminin olmaması nedeniyle mücavir parsellerin 

değerleme sonuçları arasında farkların ortaya çıktığı ve  bu sorunların da 

memnuniyetsizliğin artmasına ve uzlaşma oranının düşmesine neden olduğu 

gözlenmiştir. Öncelikle 6306 Sayılı Kanun’un 12’inci maddesi ve daha sonra 6754 sayılı 

Bilirkişilik Kanununun 59’uncu maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kanun’un 15’inci 

maddesine göre gerek idare bünyesinde, gerekse bilirkişi kurullarında üniversitelerin 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından 

mezun olan uzmanların yer almasının sağlanması yoluyla değerleme kalitesinin 

yükseltilmesi ve proje başarısının artırılmasının mümkün olacağı vurgulanmalıdır. Hem 

kısıtlı kamu kaynağının etkin kullanılması, hem de malikler açısından mülkiyet hakkına 

haksız ve orantısız bir müdahalenin önüne geçilebilmesi yönlerinden uygulanacak 

kamulaştırma yöntemleri ve taşınmaz değerleme işlemlerinin bilimsel ilke ve esaslar ile 

uluslararası standartlara uygun olarak yapılması özel önem taşımaktadır. Merkezi ve yerel 

idarelerle üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümleri ile işbirliği 

yapılması yoluyla kamulaştırma uygulamalarını iyileştirilmesi ve özellikle idarelerin 

kamulaştırma birimlerinde çalışan uzmanları ile komisyon üyeleri ve bilirkişilerin 

kamulaştırma ve değerleme eğitimi ve sertifikasına sahip olmalarının yaralı olacağı 

vurgulanmalıdır. Araştırma bulgularının daha sonra yapılacak kentsel dönüşüm, yenileme 

ve koruma uygulamaları için arazi edinimi ve kamulaştırma uygulamaları için yol 

gösterici olması beklenmektedir. 

Haziran 2020, 67 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kamulaştırma, kamu yararı, kamulaştırma yöntemleri, tarihi 

alanlarda kamulaştırma uygulamaları, Diyarbakır İli Sur İlçesi kentsel 

dönüşüm projesi ve uygulama sorunlarının analizi 
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ABSTRACT 

Term Project 

EVALUATION OF EXPOSITION APPLICATIONS IN DİYARBAKIR PROVINCE 

SUR DISTRICT ALI PASA AND LALEBEY NEIGHBORHOODS 

Serap ÖZYILMAZ 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Expropriation is considered as an effective public choice by central and local 

governments in Turkey and is used as a method of real estate acquisition. This causes 

many problems that arise from both the application process of the method, the value 

appraised for the real estate and the appraisal method used bringing to a judicial 

dimension and causing disruption of public services. The main legal basis of 

expropriation are the Articles 35 and 46 of the 1982 Constitution and The Expropriation 

Law No. 2942, amended by the Law No. 4650 of 24.04.2011. It is also possible for those 

in need to acquire the real estate subject to private ownership by the relevant 

administration by expropriating the real estate or by establishing an easement right on the 

real estate if it is sufficient for the purpose in accordance with the procedures and 

principles specified in the Law No. 2942. The expropriation method is mostly preferred 

by public institutions in land acquisition for services that are important by the 

administrations and suitable for the public interest. It is seen that the urgent expropriation 

method is heavily used to prevent delays in public investments due to the long duration 

of the implementation processes of the ordinary expropriation methods and to prevent 

disruptions in investments. It is known that the number of urgent expropriations made in 

the 1970s to 2000 with the urgent expropriation method, which was regulated for the first 

time in 1956 with the article 27 of the Expropriation (İstimlak) Law No 6830, was less 

than 20. However, after the urgent seizure decision for the Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude 

Oil Pipeline Project in 2003, urgent expropriation started to be preferred by almost all 

central and local governments, and especially in the post-2010 period, urgent 

expropriation became the most frequently used method. 

According to the results of the research, the determination, valuation and purchasing 

process of the real estates in the project area is progressing too slowly, the valuation works 

of the valuation commission and local expert boards within the administration are far 

from acceptable in terms of scientific principles and international valuation standards, the 

valuation of the real estate to be expropriated is made by only people has engineering or 

architectural education. It has been observed that there are differences between the 

valuation results of adjacent lots due to the lack of knowledge and experience in the field 

of valuation science, and these problems cause an increase in dissatisfaction and a 
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decrease in the agreement rate. First, according to Article 12 of Law No. 6306 and then 

Article 15 of Law No. 2942, amended by Article 59 of the Expertise Law No. 6754, ıt 

should be emphasized that it will be possible to increase the quality of valuation and 

increase the success of the project by ensuring that graduates of the undergraduate and 

graduate programs of real estate development and management departments of 

universities are included both within the administration and in the expert committees. It 

is of particular importance that the expropriation methods and real estate valuation 

procedures to be applied are carried out in accordance with scientific principles and 

principles and international standards, in terms of both the effective use of limited public 

resources and the prevention of an unfair and disproportionate interference with the 

property right for the owners. It should be emphasized that it would be beneficial to 

improve the expropriation practices by cooperating with the real estate development and 

management departments of central and local administrations and universities, and to 

have the experts, commission members and experts working in the expropriation units of 

the administrations, and to have expropriation and valuation training and certificates. It 

is expected that the research findings will be a guide for land acquisition and 

expropriation practices for future urban transformation, renewal, and conservation 

practices. 

June 2020, 67 pages 

Key Words: Expropriation, public interest, expropriation methods, expropriation 

practices in historical areas, Diyarbakır Province Sur District urban 

transformation project and analysis of implementation problems 
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TEŞEKKÜR 

Kamu kurumlarının inşaat ve emlak daire başkanlıklarında uzun zaman mimar olarak 

görev yaptıktan sonra mesleki gelişme ve yeni kariyer olanağı elde etmek için yaptığım 

arayış sonucunda uzmanlık alanı olarak gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlığını 

seçtim ve bu alanda birçok ülkeden daha iyi eğitim – öğretim ve araştırma olanakları ile 

akademik kadroya sahip olan Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim programına kayıt hakkı kazandım. Yaklaşık 2,5 yıl 

Ankara-Diyarbakır arasında Cuma-Pazar günleri arasında lisansüstü program derslerini 

aldım ve derslerim ile uygulama çalışmalarından büyük keyif aldım. Ankara Üniversitesi 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı süresince, 

yardımlarını esirgemeyen, yol gösteren ve danışmanlığımı üstlenen, araştırmanın her 

aşamasında bilgi, görüş ve deneyimlerini benimle paylaşan, projemin hazırlanması 

sürecindeki anlayışından ötürü saygıdeğer hocam Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e 

(Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalı Başkanı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı) ve Ankara Üniversitesi 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı’nda derslerini aldığım bütün öğretim 

elemanları hocalarıma ve Ankara Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ederim. Çalışmanın 

bu alanda yapılacak kapsamlı saha çalışmaları ve uygulama projelerini yapacak olanlara 

yardımcı ve yararlı olmasını dilerim.  

Serap ÖZYILMAZ 

Ankara, Haziran 2020 
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Dünyada ve Türkiye’de özelleştirme uygulamaları liberalleşme politikaları kapsamında 

tercih edilen bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte artan ve 

çeşitlenen kamusal ihtiyaçlar için kamu kurum ve kuruşlarının taşınmaz edinimi ve 

kamulaştırma yapma zorunlulukları ortaya çıkmaktadır. Bu durum, birçokları tarafından 

çelişkili olarak değerlendirilse de esasen kamunun görev alınmasına gerek kalmayan 

alanlardan çekilerek yeni kamusal hizmet gereksinimlerinin doğduğu alanlara yönelmesi 

hem kaynak kısıtları hem de piyasa ekonomisinin gereklerine uyum yönlerinden 

zorunluluk arz etmektedir. 

Kamusal gereksinimler kişilerin bireysel olarak gideremedikleri ortak gereksinimler 

biçiminde tanımlanmaktadır. Kamu idareleri, kişilerin gereksinim duyduğu kamusal 

nitelikteki hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri yapmakla görevlendirilmiştir. Bu hizmetleri 

yerine getirebilmek için idarelere Anayasa’da üstün yetkilere verilmiştir. Bu yetkilerden 

biri olan kamulaştırma, uluslararası hukuk tarafından da güvence altına alınan ve hukukun 

bireylere sağladığı temel bir hak olan mülkiyet hakkının sona erdirilmesine kadar varan 

bir müdahale yetkisini içermektedir. 

Değişen piyasa koşullarına ve anlayışına bağlı olarak birçoğu doğal tekel niteliğindeki 

hizmet alanlarında özel kişi ve kurumlara ruhsat veya sözleşme yoluyla imtiyaz veya 

işletme hakkının verilmesi tercih edilmektedir. Kamulaştırma eyleminin yerine 

getirilebilmesi için hizmeti yürütecek gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine bazı 

ayrıcalıklar da tanınmakta ve bu ayrıcalıklar özellikle idare hukuku uzmanlarınca eleştiri 

konusu yapılmaktadır (Gönen 2010). Dünyada giderek artan nüfus ile orantılı olarak 

insanların ihtiyaçları da artış göstermektedir. Bu sebeple insanların tüketim talebi ve 

üretim talebi arasındaki dengenin sağlanması, giderek önemini artıran bir konu haline 

gelmiştir. Artan kamusal hizmet talepleri de kamu kurumlarının arazi edinimi ve 

kamulaştırma işlemlerine başvuru yapmalarını zorunlu kılmaktadır.  
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Kamulaştırma işlemleri ve uygulamaları ülkelerin kamulaştırma mevzuatına uygun 

olarak yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, kamulaştırma hazırlık işlemleri ve 

değerleme çalışmalarının kapsam ve işleyişi ülkelere göre değişiklik göstermektedir. 

Ayrıca, birçok ülkede arazi edinimi ve kamulaştırılan taşınmazın değerinin tespiti 

süreçlerinde sorunların yaşandığı bilinmektedir (Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2019). 

Taşınmaz ve varlık değerleme çalışmaları değişik amaçlarla yapılmakta olup, değer tespit 

aşamasında; taşınmazın bulunduğu yer, konum, taşınmazın türü ve kullanım biçimi 

dikkate alınmaktadır (Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 2015). Devlet ve diğer kamu tüzel 

kişileri, yükümlü bulundukları kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç 

duydukları bazı taşınır ve taşınmazları her zaman kişilerin rızası alınarak ihtiyaç duyulan 

taşınmazları edinmek mümkün olmamaktadır. Taşınmaz maliki, gerçek ve özel hukuk 

tüzel kişileri sahip oldukları taşınmazları idareye satmak istemeyebilirler. 

Kamu yatırımlarının kısa sürede ve uygun maliyetle gerçekleştirilebilmesi için arazi 

edinimi ve kamulaştırma maliyetleri üzerinde özellikle durulması gerekmektedir. 

Kamulaştırma işlemlerine birçok kişi ve kurum taraf olmaktadır. Bütün paydaşlar 

bakımından sürecin doğru ve sorunsuz bir biçimde yürütülebilmesi önem taşımaktadır. 

Birçok il ve ilçede yürütülen altyapı, üstyapı, kentsel yenileme, koruma ve dönüşüm 

projelerine rızaen katılım genellikle istenilen düzeyde olmadığı için kamulaştırma 

yapılması zorunlu olmaktadır. Kamulaştırma yoluyla taşınmaz edinimi hem işlem süresi 

hem de maliyet açısından projelerin gerçekleşmesini doğrudan etkilemektedir. Birçok 

proje sadece kamulaştırma maliyetinin yüksek olması nedeniyle fizibil olmaktan 

çıkmaktadır.  

Kamu yatırımları ve özellikle kentsel dönüşüm ve koruma alanlarında arazi edinimi ve 

kamulaştırma sürecinde; satın alma yöntemi, acele kamulaştırma, trampa, irtifak hakkı 

tesisi ile bedelin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası1 gibi birçok yöntem 

kullanılmakta ve bu yöntemleri hepsinde kullanılması gereken değerleme ölçütlerinin 

aynı olması gerekmektedir. Bu çalışmada; Diyarbakır ili Sur ilçesi Suriçi bölgesinin 2942 

                                                           
1 Kamulaştırma mevzuatı içerisinde; satın alma yöntemi, acele kamulaştırma, trampa, irtifak hakkı tesisi 

sırasıyla 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8’inci, 27’nci, 26’ncı, 4’üncü ve 11’inci maddelerinde yer 

almaktadır. Bedel tespiti ve taşınmazların idare adına tescili davasına ilişkin hükümler Kanun’un 10’uncu 

maddesinde yer almaktadır. 
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Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca 3634 Sayılı Milli Müdafaa 

Mükellifiyeti Kanunu’nun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına, Bakanlar 

Kurulunca 14.01.2013 tarih ve 2013/4215 sayılı acele kamulaştırma kararı kapsamında, 

yapılan iş ve işlemlerin incelenmesi amacı ile yapılmıştır.  

1.2 Çalışmanın Kapsamı ve Sınırları 

Kamulaştırma talebi, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından denetimine 

tabi olduğu kamu idaresine yapılmakta, kamulaştırma işlemleri söz konusu kamu 

idaresince yürütülmekte ve kamulaştırma işlemi sonucunda taşınmaz kamu idaresinin 

veya Hazinenin mülkiyetine geçmektedir. Kamulaştırma bedeli ile diğer giderleri ise 

talepte bulunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından ödenmektedir. 

Ruhsat sahibi gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, genellikle ruhsat süresince, 

kamulaştırılan taşınmaz üzerinde bedelsiz irtifak hakkı ya da kullanma izni verilmektedir. 

Gerçek kişilerin lehine kamulaştırma yapılması kanunen mümkün olmakla birlikte, 

uygulamada bu duruma rastlanmaması nedeniyle çalışmada yalnızca özel hukuk tüzel 

kişilerinden bahsedilmekle yetinilmiştir.   

Çalışmada öncelikle kamulaştırma ile mülkiyet kavramları ve bu kavramların koşulları 

incelenecek, devamında Diyarbakır ili Sur ilçesi Ali Paşa ve Lalebey Mahallelerinde 2942 

Sayılı Kanun’un 27’nci maddesi kapsamında yapılan acele kamulaştırma işlem süreçleri 

yasal dayanakları ve sonuçları değerlendirilmiş, temel sorunların tespiti yapılmış ve 

çözüm önerileri sıralanmıştır. Çalışma kapsamı Diyarbakır ili Sur ilçesi Ali Paşa ve 

Lalebey mahallelerinde yapılan kamulaştırma işlemleri ile sınırlandırılmıştır. Sur ilçesi, 

2008 yılında 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri gereği Diyarbakır 

ilinin en eski yerleşim merkezinde kurulmuştur. Sur ilçesi adını, ilçe merkezini 

çevreleyen tarihi Diyarbakır Surlar’ından almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 

orta bölümünde yer alan Sur ilçesi, Dicle Nehri’nin kenarında, denizden 660 metre 

yükseklikte, Karacadağ’ın lavları üzerine kurulmuştur. İlçe, tarihin her devrinde büyük 

medeniyetlere ve zengin kültürlere beşiklik etmiştir. Çalışmada koruma alanı sınırları 

içerisinde yer alan Suriçi bölgesindeki Ali Paşa ve Lalebey Mahallelerindeki 
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kamulaştırma sürecinin incelenmesi, bu süreçte yaşanan idari, sosyal ve ekonomik 

zorlukların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışma, elde edilen bulguların daha 

sonra yapılacak çalışmalara yol gösterici olması açısından önemlidir. 

1.3 Materyal ve Araştırma Yöntemleri 

Çalışma kapsamında öncelikle literatür ve uygulama araştırması yapılarak benzer 

projelerde arazi edinimi ve kamulaştırma sürecinde yaşanan sorunların analizi 

yapılmıştır. İkinci aşamada ise örnek olay incelemesi olarak, Diyarbakır ili Sur ilçesi Ali 

Paşa ve Lalebey mahallelerinde yapılan kamulaştırma işlemleri ile ilgili veriler toplanmış 

ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır. Örnek olarak incelenen iki 

mahallede araştırma için gerekli olan veri toplama, analiz ve raporlama işlemlerinin 2019 

yılı Ekim ayı ile 2020 yılı Mayıs ayı arasındaki döneme ait olduğu vurgulanmalıdır. 

Belirtilen 8 aylık dönemde devam etmekte olan davalara katılım sağlanmış, davacı ve 

davalı avukatları ile yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanan bütün verilerin 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Süreç içerisinde ayrıca çalışmanın kavramsal çerçevesi için 

mevzuat, literatür incelemesi ve alan çalışmasına dayalı bir yöntem izlenmiştir. 

Kavramsal çerçevenin oluşturulması sürecinde öncelikle mülkiyet ve mülkiyeti sınırlayan 

kavramlardan biri olan kamulaştırma kavramı incelenmiş, özel hukuk tüzel kişileri lehine 

yapılan kamulaştırma işlemleri mevzuat açısından analiz edilmiştir. Sonraki aşamada, 

lehine kamulaştırma yapılan kurumlar ile kamulaştırma işlemlerini yürüten kamu 

kurumlarının bu süreçte karşılaştıkları sorunların tespiti ve kamulaştırma bedellerine 

yönelik bilirkişi raporları ve istinaf kararları üzerinden bazı istatistiksel veriler derlenmiş 

ve ulaşılan sonuçların sayı ve oran olarak değerlendirilmesi yapılmıştır.  
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2. KAMULAŞTIRMA VE ACELE KAMULAŞTIRMA 

Kamulaştırma, kısaca devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin 

sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesi olarak tanımlanmaktadır. 

Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların mülkiyetine veya irtifak hakkının sahibi 

olmaktadır. Bu noktada idareye kamu yararının gerektirdiği hallerde özel mülkiyete el 

koyma yetkisi tanınmıştır. 

İdarenin mal edinme yöntemlerinden olan kamulaştırma, Türkiye’de Anayasa ve İdare 

Hukukunun temel konuları arasında yer almaktadır. 1982 Anayasası’nın 46’ncı maddesi 

ve 2942 Sayılı Kanun ile düzenlenen kamulaştırma, kamu yararı maksadıyla özel 

mülkiyette bulunan taşınmazların idarenin tasarrufuna geçmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Kamulaştırmanın bir alt başlığı olan acele kamulaştırma, 2942 Sayılı Kanun’un 27’nci 

maddesinde düzenlenmiş ve belirli koşulların varlığı altında uygulanan olağanüstü bir 

kamulaştırma usulüdür. Acele kamulaştırma mevzuata 1956 yılında girmesine rağmen, 

2000’li yıllara kadar sınırlı sayıda taşınmaz ediniminde kullanılmış, ancak 2000’li 

yıllarda ve 2010 yılı sonrasında kamuoyunda bilenen ve tartışılmaya başlanan bir 

kamulaştırma türü haline gelmiştir. 

2.1 Kamulaştırma Kavramı ve Türk Hukuk Sisteminde Kamulaştırma 

Toplumun ortak gereksinimlerini karşılamak için kamu hizmetlerini yürüten kamu 

idarelerinin bu hizmetleri yerine getirmek için mal edinmeleri gerekebilmektedir. Bu 

durumda idare, bir özel hukuk tüzel kişisi gibi normal bir alım satım işleminin tarafı 

olabileceği gibi özel kişilerin mülkiyetinde bulunan mallara kamu gücü kullanarak ve 

maliklerinin rızalarına bakmaksızın el atma şeklinde de sahip olabilmektedir. İdarenin 

kamu gücü kullanarak özel mülkiyete zorla el atmasına kamulaştırma adı verilmektedir. 

Kamulaştırma, hukukun temel haklarından olan mülkiyet ile ilintili bir kavramdır. 

Demokratik rejimle yönetilen ve özel mülkiyeti benimsemiş ülkelerin anayasalarında yer 
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alan kamulaştırma kavramına, 1789 Fransız İhtilali’nin “İnsan ve Vatandaş Hakları 

Bildirisi” temel oluşturmaktadır. Bildirinin 17’nci maddesinde; “Mülkiyet hakkı, kutsal 

ve dokunulmaz bir haktır. Hiç kimse, kamu yönünden gerekliliği yasayla belirtilmeden 

ve tam karşılığı önceden ödenmeden bu hakkından yoksun bırakılamaz.” belirtmesi 

yapıldıktan sonra, kutsal bir hak olarak hüküm altına alınmış, hakka uygun bir tazminatın 

ödenmesi kaydıyla ve kanunlarla belirtilen kamusal gerekliliğin zorunlu kıldığı hallerde 

sınırlanabileceği düzenlenmiştir (Aytaç 1987).  

Türk Hukuk Sistemi’nde kamulaştırma kavramına 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 

1982 Anayasası, 6830 sayılı İstimlak Kanunu (mülga), 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 

ve 2942 Sayılı Kanun hükümlerinde rastlanmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonrası 

temel düzenlemelere bakıldığında kamulaştırma kavramı ilk olarak 1924 Anayasası’nda 

(Teşkilatı Esasiye Kanunu) yer aldığı görülmektedir. 1924 Anayasası’nın 74’üncü 

maddesinde; “Kamu yararının gerektirdiği durumlar usulüne uygun olarak 

anlaşılmadıkça ve özel yasalarına göre bedeli peşin verilmedikçe kimsenin malının 

kamulaştırılamayacağı” ifade edilmiştir (Aytaç 1987). Yine aynı maddede, olağan 

olmayan ve önceden öngörülemeyen hallerde yasaya göre çalışma, para ve mal 

sorumluluğu dışında kimseye başka görev yüklenemeyeceği, herhangi bir şeyi yapmaya 

zorlanamayacağı hükmü yer almaktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kamulaştırmaya ilişkin hükümler içeren birçok kanun 

çıkarılmış, bu hükümler 6830 Sayılı Kanun ile tek kanun altında birleştirilmiştir. 6830 

Sayılı Kanun’un 1’inci maddesinde, kamu tüzel kişilerince toplumun ortak menfaatleri 

için gerekli yerlere özgülenmek üzere kişilerin mülkiyetinde yer alan kaynakların ve 

taşınmazların kamulaştırılması ile özel kişiler lehine özel kanunlar uyarınca yapılan 

kamulaştırmaların bu Kanun hükümlerine tabi olduğu belirtilmiş ve kamulaştırma 

uygulamaları toplam 38 maddede açıklanmıştır. İstimlak Kanunu, özel kişi ve kurumlar 

lehine kamulaştırma kavramının da Türk Hukuk Sisteminde yer aldığı ilk kanundur. 

İstimlak Kanunu’ndan kısa bir süre sonra kabul edilen 1961 Anayasası’nın 36’ncı 

maddesinde; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı 

amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı 
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olamaz.” ilkelerinden bahsedilmiş ve kamu yararının olduğu durumlarda, bedelleri peşin 

ödenmek ve yasada gösterilen esas ve usullere uyulmak koşuluyla Devlet ve kamu tüzel 

kişilerince özel mülkiyet altındaki taşınmazların tamamının veya bir kısmının 

kamulaştırılabileceği hüküm altına alınmıştır (Aytaç 1987). “1421 sayılı T.C. 

Anayasasının 56’ncı ve 82’nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” ile 1961 

Anayasası’nda yapılan değişiklikle taşınmazın değerinin bilirkişilerce değil, mülkiyet 

sahibinin beyan edeceği vergi değeri üzerinden tespit edilmesi uygulaması getirilmiştir. 

Kamulaştırma konusunda 1982 Anayasası da 1961 Anayasası’na benzer hükümler 

getirmiştir. 1982 Anayasası’nın 46’ncı maddesinde; “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu 

yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel 

mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas 

ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir” 

hükmü ile kamulaştırmanın çerçevesi belirlenmiştir. Anayasa’da kamu yararı başlığı 

altında 43’üncü maddede “kıyılardan yararlanma”, 44’üncü maddede “toprak mülkiyeti”, 

45’inci maddede “tarım, hayvancılık ve üretim alanlarında çalışanların korunması”, 

46’ncı maddede “kamulaştırma” ve 47’nci maddede “devletleştirme ve özelleştirme” 

başlıklı hükümler yer almaktadır. 

Anayasa’da kamu yararının eşitlik ilkesine aykırı kullanılamayacağına dair maddeler de 

yer almaktadır (Saraç 2002). Anayasa’nın eşitliğe vurgu yapılan 10’uncu maddesi 

incelendiğinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 

ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler 

eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu 

maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Hiçbir kişiye, 

aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” belirtmesinin vurgulandığı 

görülmektedir. Anayasa’nın 35’inci maddesinde yer alan “Herkes, mülkiyet ve miras 

haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” hükmü ile hukukun 

insanlara tanıdığı en temel haklardan olan mülkiyet hakkının ancak hukuka dayanarak ve 

kamu yararı söz konusu olduğunda sınırlanabileceği ortaya konulmuş, mülkiyet hakkının 

toplum menfaatlerine aykırı bir biçimde kullanılamayacağı vurgulanarak hakkın 
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kullanımına sınırlama getirilmiştir. Yetkinin kullanılmasında en önemli unsur ise kamu 

yararıdır. Kamu yararı burada idare tarafından yapılan iş ve işlemlerin nedenini ve 

hedefini oluşturmaktadır. Çünkü idare yapmakla görevli olduğu hizmetleri yerine 

getirirken devamlılık, kâr amacı gütmeme, tarafsızlık, süreklilik, değişkenlik, eşitlik ve 

genellik ilkelerine uygun olarak hareket etmektedir (Günday 2005). 

Kamulaştırmaya ilişkin düzenleme yapılan bir başka kanun da 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu’dur. 4721 Sayılı Kanun’un 705’inci maddesinde; “Taşınmaz mülkiyeti ancak 

tapu siciline tescille kazanılabilir.” belirtmesinde bulunulmasına rağmen miras, cebri icra, 

mahkeme kararı, işgal, kamulaştırma ve Kanun’da belirtilen diğer durumlar mülkiyetin 

tescilden önce kazanılabileceği tescilsiz iktisap halleri olarak sayılmıştır. 

1982 Anayasası’nın kabulünün ardından 2942 Sayılı Kanun yürürlüğe konularak 6830 

Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 2942 Sayılı Kanun, “4650 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile (i) yeterli ödeneğin sağlanması, 

(ii) anlaşmanın öncelikli olarak uygulanmaya çalışılması, (iii) anlaşılama sağlanamayan 

kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti gibi konularda ciddi değişikliklere uğramıştır 

(Tanrıvermiş 2015). Buna ilave olarak kamulaştırma uygulamalarında bulunması gereken 

ilkeler; (i) Özel mülkiyette bulunan bir taşınmaz mülkiyetinin söz konusu olması, (ii) 

Kamulaştırmanın karşılığı nakdi olarak verilmesi, (iii) Kamulaştırma uygulamaları baştan 

sona kanunlara uygun olarak gerçekleşmesi, (iv) Taşınmazları kamulaştırılanlar özel 

mülkiyete sahip şahıslar ve kamulaştırmayı yapan bir kamu idaresi olması olmak üzere 

dört başlıkta toplanmaktadır (Tanrıvermiş 2015): 

Kamulaştırma işleminin 1982 Anayasası’nın 46’ncı maddesinde taşınmazların gerçek 

karşılıklarının peşin ödenmesi şartıyla yapılabileceği belirtilse de, 2942 Sayılı Kanun’un 

3’üncü maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanınca kabul olunan, büyük enerji ve sulama 

projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların 

korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya özel hukuk 

tüzel kişisine ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl Genel Bütçe Kanunu’nda gösterilen 

miktarı, nakden ve peşin olarak ödenir. Bu miktar, kamulaştırma bedelinin altıda birinden 

az olamaz. Bu miktarın üstünde olan kamulaştırma bedelleri, peşin ödeme miktarından 
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az olmamak ve en fazla beş yıl içinde faiziyle birlikte ödenmek üzere eşit taksitlere 

bağlanır. Taksitlere, peşin ödeme gününü takip eden günden itibaren, Devlet borçları için 

öngörülen en yüksek faiz haddi uygulanır.” hükmü bu hususta bir istisna getirmektedir. 

İdarelerin kamu yararı amacıyla başvurduğu taşınmaz edinim yöntemlerinden biri olan 

kamulaştırma uygulamalarının, hukukça tanınan bir hak olan mülkiyet hakkına 

dokunması nedeniyle hazırlık işlemleri ve bedel takdirinde sorunlar yaşanması 

kaçınılmaz olmaktadır. Artan kamulaştırma davalarının azaltılması amaçlanarak “4650 

sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile bir takım 

değişikliklere gidilmiş, kamulaştırma işlemleri sırasında idarenin öncelikle mülkiyet 

sahibiyle uzlaşması sağlanmaya çalışılmıştır. 

2.2 Kamulaştırma Yetkisi 

Kamulaştırmanın, 1982 Anayasası’nın 46’ncı maddesi ile 2942 Sayılı Kanun’un 3’üncü 

maddesinde ancak görevli ve yetkili makamlar tarafından yapılabileceği öngörülmüş ve 

yine aynı Kanun’un 2’nci maddesinde idare; “yararına kamulaştırma hak ve yetkisi 

tanınan kamu tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişileri” biçiminde tanımlanmıştır. Bu hükümde gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel 

kişilerinin adlarının sayılmış olması kamulaştırma yapma yetkisinin özel kişilere verilmiş 

olduğu anlamına gelmemekte, özel kişiler lehine kamulaştırma yapılabileceğinin 

vurgulandığı anlaşılmaktadır. Kanun’un 5’inci maddesine göre söz konusu işlem “özel 

hukuk tüzel kişilerinin yönetim kurulları veya idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim 

organlarının başvuruları üzerine gördükleri hizmet bakımından denetimine bağlı 

oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık” tarafından kamu yararının bulunduğuna 

ilişkin kararın alınmasıyla yapılmaktadır. 

İdarelerin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen kuruluş kanunları, o idarenin hangi 

görevleri yerine getirmek için kurulduğunu açıkça belirtmektedir. Bir idare ancak kendi 

görev alanına giren bir kamu hizmeti için kamulaştırma yapabilmektedir. 2942 Sayılı 

Kanun’un 3’üncü maddesine göre bir kamu hizmetinin yürütülmesi hangi idareye görev 

olarak verilmişse idare sadece o alanda kamulaştırma yapmakla sınırlıdır. Ancak 
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idarelerin değişen ve gelişen koşullara uyum sağlaması gerektiği ile ilgili Danıştay 

kararları da mevcuttur. Örneğin mülga Belediye Kanunu’nda yer almamasına rağmen 

Belediyelerin kadın sosyal dayanışma merkezi kurmak için kamulaştırma yapmaları ile 

ilgili bir Danıştay kararında; artan nüfus, kentin ihtiyaçları ve günün gerekleri göz önünde 

bulundurulduğunda belediyelerin kadın dayanışma merkezi kurmak için kamulaştırma 

yapmasının uygun olduğu görüşü ifade edilmiştir (Şahin 2004). 

Kamulaştırmanın 1982 Anayasası’nın 46’ncı maddesinde, devlet ve kamu tüzel 

kişilerince yapılacağının belirtilmesi nedeniyle kamu tüzel kişileri, kamu kurumları ve 

iktisadi devlet teşekkülleri kamulaştırma yetkisine sahip kurumlardır. Bu kurumlar, kamu 

tüzel kişileri ile devlet tüzel kişisi; “il özel idareleri, belediyeler, köyler, üniversiteler, 

Yüksek Öğretim Kurumu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu kurumları, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek teşekkülleri ile özel kanunlara dayanılarak lehlerine kamulaştırma 

yapılacak özel hukuk tüzel kişileri” olarak sıralanabilmektedir. 2942 Sayılı Kanun’un 

5’inci maddesinde kamu yararı kararı verebilecek mercilerin, 6’ncı maddesinde ise kamu 

yararı kararını onaylayan mercilerin tek tek sayılmış olması nedeniyle kamu kurumlarının 

görev alanları dışında kalan bir konuda kamulaştırma yapmaları yetki gaspını ortaya 

çıkarmakta ve yapılan kamulaştırma işlemi hukuka aykırı olmaktadır (Tanrıvermiş 2015).  

Kamulaştırma yetkisi ve kamu yararı kararı ile ilgili kamu kurumu niteliği taşıyan meslek 

kuruluşlarının durumuna özel olarak değinilmesi önemlidir. Bu kuruluşlar ve bunların üst 

kuruluşlarının 1982 Anayasası’nın 135’inci maddesinde “kamu tüzel kişilikleri” olarak 

tanımlanmasına rağmen 2942 Sayılı Kanun’un 2’nci maddesine göre kamu yararı kararı 

verebilmeleri beklenirken, aynı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan kamu yararı kararı 

verebilecek merciler arasında gösterilmemeleri nedeniyle kamulaştırma yetkilerinin 

tartışmalı hale geldiği görülmektedir. 

Kamulaştırma yetkisine ilişkin özel olarak değinilmesi gereken bir başka husus da 

kamulaştırmadan yararlanabilecek (lehlerine kamulaştırma yapılabilecek) kurumlarla, 

kamulaştırma yapma yetkisine sahip kurumların farklı olduğudur. Bazı kamu tüzel 

kişilerinin kamulaştırma usulünden yararlanmalarına imkan tanınmasına karşın, 
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kamulaştırma yapma ve dolayısıyla kamu yararı kararı alma yetkileri bulunmamaktadır 

(Şahin 2004). Örneğin özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerinin kamulaştırma yapmaları 

mümkün olmadığı gibi kanunlarında lehlerine kamulaştırma yapılabileceği ile ilgili 

hüküm bulunmadıkça kamulaştırmadan yararlanmaları da mümkün olmamaktadır. 

Kamulaştırma yetkisi ve kamu yararı kararıyla ile ilgili değinilmesi gereken bir diğer 

konu, yabancı devletler ve uluslararası kuruluşların durumudur. Yabancı devletler ve 

uluslararası kuruluşların kamu güçlerinin bulunmaması nedeniyle Türkiye’de 

kamulaştırma yapma ve kamu yararı kararı alma hakları bulunmamaktadır. Yabancı 

devletler ile uluslararası kuruluşlara 6593 sayılı Ecnebi Devletlere Ankara’da Sefarethane 

ve Konsoloshane İnşa Etmek Üzere, Meccanen Arsa Tahsisi Hakkında Kanun”un 1’inci 

maddesine göre mütekabiliyet şartı ile elçilik ve konsolosluk binaları yapılmak üzere 

bedelsiz taşınmaz verilmesi mümkünken kendilerinin kamulaştırma yapmaları söz 

konusu değildir (Şahin 2004). 

Kamulaştırma yetkisiyle ilgili üzerinde durulacak son husus Devlet üniversiteleri ile vakıf 

üniversitelerinin durumudur. Devlet üniversiteleriyle vakıf üniversitelerinin 

kamulaştırma yetkileri birbirinden ayrılmıştır. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilat Kanunu’nun vakıf üniversitelerinin kuruluşuyla ilgili ek maddelerinde kamu 

tüzel kişiliğine haiz olduklarının belirtilmesi nedeniyle vakıf üniversiteleri de Devlet 

üniversiteleri gibi kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardır. Anayasa’nın 46’ncı maddesine 

göre kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların kamulaştırma yapabilecekleri bilinmektedir. 

Ancak “6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun”un 24’üncü maddesi ile “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun ek 

7’nci maddesine; vakıflar tarafından kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarının 

kamulaştırma uygulaması yaparak taşınmaz edinemeyecekleri hükmünün konulması 

nedeniyle vakıf üniversitelerinin Anayasa ile kendilerine tanınan kamulaştırma yetkileri 

tartışmalı hale gelmiştir (Uz 2013). 
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2.3 Kamulaştırma İşlem Aşamaları 

Kamulaştırma işlemleri, 2942 Sayılı Kanun’a göre yararına kamulaştırma hak ve yetkisi 

tanınan kamu tüzelkişileri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk 

tüzelkişileri tarafından gerçekleştirilebilir. Kamulaştırma işlemlerinin aşamalarını 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

1. Kamu yararı kararının alınması, 

2. İdarenin kamulaştırma planını yapması ya da yaptırması, 

3. Kamulaştırılacak parsel maliklerini ve adreslerinin elde edilmesi, 

4. Tapu sicil müdürlüğü tarafından, kamulaştırmaya konu taşınmazlar üzerine 

kamulaştırma şerhi konulması, 

5. Kıymet takdir komisyonunun oluşturulması ve komisyon tarafından kıymet takdir 

raporunun oluşturulması, 

6. Uzlaşma komisyonunun oluşturulması, 

7. Taşınmaz malikine uzlaşma komisyonu ile görüşme için davet yazısının tebliğ 

edilmesi, 

8. Pazarlık görüşmelerinin yapılması, 

9. Pazarlık sonucu anlaşma işlemleri ve anlaşmazlık durumunda anlaşmazlık tutanağının 

hazırlanması, 

10. Anlaşmazlık durumunda açılan Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davası 

işlemleri. 

2.3.1 Kamu yararı kararı 

Kamu yararı kavramı literatürde bazı yazarlarca dar ve geniş anlamda olmak üzere iki 

şekilde açıklanmaktadır. Tanrıvermiş’e (2015) göre kamu yararı, dar anlamda mülkiyet 

hakkının kısıtlanması ve hakkın özüne dokunulmasında ölçü olurken; geniş anlamda tüm 

toplumsal değerlere ilişkin bir niteliği yansıtmaktadır. Keleş’e (1980, 1989) göre ise dar 

anlamda kamu yararı, kamu kuruluşlarının yetkilerinin ve kaynaklarının halkın iyiliği için 

kullanılmasını belirleyen hukuksal koşul olmasının yanında, kamu yararı kararı alma 

hakkına sahip idarelerin uymaları gereken sınırları belirten ve hakkın özüne 
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dokunulmamasını güvence altına alan yasal bir ölçüdür. Geniş anlamda kamu yararı ise 

kamusal iş ve işlemlerin yönelmeleri gereken amacı belirleyen politik değerler olarak 

tanımlanmıştır. Kamu yararının geniş anlamı toplum yararı ile ifade bulmakta ve 

anayasaların dayandığı toplumsal ve siyasal değerlerle ilgili, aktörel bir kavram olarak 

görülmektedir. Dar anlamda kamu yararı ise kamulaştırma işlemlerinde alınan kamu 

yararı kararı örneğinde olduğu gibi mülkiyet hakkının sınırlanması ve hakkın özüne 

yapılan müdahalelerde bir ölçü olarak kullanılan teknik bir terim olarak 

değerlendirilmektedir” (Ural vd. 2019). 

Tarihsel olarak incelendiğinde daha önceleri ortak iyilik (common good) olarak anılan 

kamu yararı kavramın, 1789 Fransız Devriminden sonra yerini “kamu yararı (common 

good of public/I’interet general)” kavramına bıraktığı, İngiltere’de “public interest” 

olarak yer bulduğu, Anayasa Mahkemesi tarafından kamu yararının, kişilerle birlikte 

toplumun huzur ve refahını sağlamak biçiminde tanımlandığı anlaşılmaktadır (Akıllıoğlu 

1991). Kamu yararı kelimesinin 6366 sayılı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Buna 

Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinin Türkçe, İngilizce ve 

Fransızca metinlerinde farklı biçimlerde ifade edildiği görülmektedir. Türkçe metinde 

“amme menfaati” ve “umumi menfaat”, İngilizce metinde “public interest” ve “general 

interest”, Fransızca metinde ise “utilitépublique” ve “intérêtgénéral” ifadeleri 

kullanılmaktadır (Şimşek 2012). 

Kamu yararının belirsiz ve subjektif bir kavram olduğu çeşitli yazarlar tarafından ifade 

edilmiştir (Akıllıoğlu 1991). Kamu yararı kavramına benzer, kimi zaman kamu yararı 

kavramı ile aynı anlamda kullanılan başka kavramlar da bulunmaktadır. “Toplum yararı”, 

“ortak iyilik”, “toplumsal refah”, “genel yarar” gibi kimi zaman birbirlerinin yerine 

kullanılan, kimi zamanda kamu yararı anlamında kullanılan başka kavramlar da 

bulunmaktadır. Bu kavramların hepsi kişisel yararın üzerinde bir yararı ifade etmektedir. 

Kamu yararı aslında toplumun yararının belirli kişilerin yararından üstün tutulması 

demektir (Tanrıvermiş 2015). Kamu yararının farklı kavramlarla ifade edilmesi nedeniyle 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görülen bazı davalarda, davacılar tarafından genel 

yararın kavramsal olarak kamu yararından daha geniş olduğu iddia edilmişse de mahkeme 
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bu tezi kabul etmeyerek kamu yararı kavramı ile genel yarar kavramının aynı anlamda 

olduğuna hükmetmiştir (Şimşek 2012). 

1982 Anayasası’nın 35’inci maddesinde yer alan “kamu yararı” ve “toplum yararı” 

kavramlarının birbirinden farklı olduğunu savunan görüşler de mevcuttur. Toplum yararı 

ile kamu yararını ayıran yaklaşımlara göre toplum yararı ile kamu yararı arasındaki fark; 

ilkinin toplumda yaşayan bütün insanların faydasını anlatması, ikincisinin ise mevcut 

düzenin yarattığı faydanın korunmasını ifade etmesidir. Toplumun ortak faydasını ifade 

eden asıl kavramın toplum yararı kavramı olması nedeniyle Doğanay’a (1974) göre kamu 

yararı yerine toplum yararı kavramı kullanılmalıdır. Akıllıoğlu’na (1991) göre ise 

bireysel yarar ve toplum yararı kendi varlıkları olan kavramlar olup birinin toplamı 

diğerini vermemektedir. Kamu yararı, idarelerin iş ve işlemlerinin uygunluğunu ölçen 

kanunlar gibi üstünlüğe sahip bir kavramdır. 

Kamu yararına içerik olarak değil, idarenin bütün eylem ve işlemlerine ilişkin olan ve bu 

eylem ve işlemlere kanuni olma konumu kazandıran bir kavram olarak bakan görüşler de 

mevcuttur. İdarenin her türlü faaliyetinin aksi ispatlanmadıkça kamunun yararına olduğu 

kabul edilir (Saraç 2002). İdarelerin tüm eylem ve işlemlerinde kamu yararının öncelikli 

amaç olarak kabul edilmesi nedeniyle bu görüşe göre idare hukuku ile kamu yararı 

arasında doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır (Gül 2014). 

2.3.2 Kamulaştırmada bedel tespiti 

Kamulaştırma işleminde temel unsurlardan biri taşınmazın bedelinin tespiti ve bu işlemde 

kullanılacak yöntemlerin belirlenmesidir. Bedelin adil, uygun ve gerçek karşılığa denk 

olması hemen her ülkede istenen bir husustur. Kamulaştırma bedeli, ne sebepsiz 

zenginleşmeye olanak verecek ölçüde değerinden fazla, ne de fakirleşmeye yol açacak 

kadar değerinin altında olmalıdır. Bedel tespitinde kullanılan üç sistem bulunmaktadır. 

Bunlar objektif, subjektif ve karma usullerdir (Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş vd. 2017). 

Bedel tespitinde kullanılan ilk sistem “objektif usul” olup, bu usule “karineler sistemi” 

adı da verilmektedir. Bu usulde kişilerin takdirine yer yoktur. Kamulaştırma bedeli, vergi 
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değeri gibi bilinen ve net bir değer üzerinden belirlenmektedir. Objektif sistemin 

suistimallere meydan vermeyen ve amme menfaatini daha çok koruyan bir sistem olduğu, 

kimi idare hukukçuları tarafından savunulmaktadır (Karagöl 2009). Ancak ekonomik 

hayattaki değişimler ve fiyatlarda meydana gelebilen hızlı artışlar objektif sisteme göre 

belirlenen bedeli gerçek karşılık esasından uzaklaştırabilmektedir. 

Bedel tespitinde kullanılan ikinci sistem “subjektif usul” olarak adlandırılmaktadır. Bu 

usulde bedel takdiri yapılırken taşınmazın vergi değeri gibi bir ölçüte dayanmadan 

bedelinin serbestçe takdir edilmesi söz konusudur. Bedel kıymet takdir komisyonları ve 

bilirkişiler tarafından serbest olarak takdir edilmektedir. Subjektif usulde alım satım 

rayiçleri ve emsal değerler göz önüne alınarak malın günün ekonomik şartlarına uygun 

bedeli belirlenmeye çalışılmaktadır (Karagöl 2009). 

Bedel tespitindeki son sistem “karma usul” olup, bu usulde objektif ve subjektif 

usullerinin her ikisi de kullanılmaktadır. Böylece her iki sistemin olumsuz yönlerinin 

bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin vergi ve emsal 

bedeller gibi unsurlar tespit edildikten sonra kıymet takdir komisyonu bedeli belirlemek 

hususunda serbest bırakılmaktadır (Pahlivan 2008). 

Kamulaştırma bedelinin tespit esasları 2942 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde 

düzenlenmiştir. Kanun’un 15’inci maddesine göre oluşturulan mahkeme heyeti, bilirkişi 

kurulu ile birlikte taşınmazın mahalline giderek ilgilileri dinlemekte ve taşınmazın 

türünü, yüzölçümü miktarını, bedeli etkileyebilecek bütün unsurların ayrı ayrı hesaplanan 

değerini, mevcut olması halinde vergi beyanını, kamulaştırmanın yapıldığı tarihte diğer 

idarelerce yapılmış kıymet takdirlerini, arazi değerlemelerinde kaynağın ya da taşınmazın 

bulunduğu yere göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri, 

taşınmazlarda özel amaçlı satış olmaması kaydıyla kamulaştırılma tarihinden önce 

gerçekleşen emsal satış değerlerini, yapılarda resmi birim fiyatları, yapı maliyet bedelleri 

ve amortisman paylarını, bedelin belirlenmesinde önemli görülen diğer objektif ölçütleri 

esas alarak taşınmaza ilişkin rapor düzenlemektedir. Bu raporda yukarıda belirtilen tüm 

unsurların tek tek yer alması ve ilgililerin beyanları göz önünde bulundurularak Sermaye 



 

16 

 

Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerleme standartlarına uygun olarak değerin 

tespit edilmesi gerekmektedir. 

Bedel tespit edilirken taşınmazın mevcut durumu dikkate alınarak değerleme 

yapılmalıdır. 2942 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kamulaştırma sonrası 

yapılan imar çalışmaları ve kurulan tesisler sebebiyle ortaya çıkan değer artışları ile 

gelecekte öngörülen kullanım biçimine göre elde edilebilecek kar, taşınmazın 

değerlemesi sırasında dikkate alınmamalıdır. Kamulaştırma taşınmazın mülkiyetinin 

alınması şeklinde olabileceği gibi mülkiyete dokunulmayarak yalnızca üzerinde irtifak 

hakkı kurulması biçiminde de olabilmektedir. Kanun’un 11’inci maddesine göre; 

taşınmaza kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesis edilmesi durumunda irtifak yükünden 

dolayı taşınmazda oluşacak değer düşüklüğü kamulaştırma bedeli olarak 

belirlenmektedir.  

Kamulaştırma bedeli belirlenirken bilirkişilerce hazırlanacak raporlarda bulunması 

gereken bilgiler ile ilgili düzenleme, “Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev 

Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 17’nci maddesinde 

yer almaktadır. Bilirkişi raporunda muhakkak yer alması gereken, yer almaması 

durumunda ilgililerin itirazı üzerine ek raporla yeniden istenebilecek unsurlar 

belirlenmiştir. Buna göre; kamulaştırma yapılacak taşınmazın ve kaynağın türünün, 

yüzölçümünün, bedeli etkileyebilecek bütün unsurlarının ayrı ayrı hesaplanan değerinin, 

mevcut olması halinde vergi beyanının, kamulaştırmanın yapıldığı tarihte diğer idarelerce 

yapılmış kıymet takdirlerinin, arazi değerlemelerinde kaynağın ya da taşınmazın 

bulunduğu yere göre ve mevcut haliyle kullanılması halinde elde edilebilecek net gelirin, 

taşınmazlarda özel amaçlı satış olmaması kaydıyla kamulaştırılma tarihinden önce 

gerçekleşen emsal satış değerlerinin, yapılarda resmi birim fiyatları, yapı maliyet 

bedelleri ve amortisman paylarının, bedeli etkileyecek imar bilgilerinin, taşınmazın 

kullanım şeklinin, kadastro bilgilerinin, taşınmazın üzerindeki hak ve yükümlülüklerin, 

bedelin tespitinde önemli görülen diğer objektif ölçütlerin bilirkişi raporunda 

belirtilmesinin yanı sıra raporlarda ilgililerin beyanlarının da bulunması gereklidir. 

Taşınmazı kamulaştırılan kişinin 1982 Anayasası’nın 35’inci maddesine göre temel hak 

ve hürriyetlerden biri olan mülkiyet hakkının zedelenmemesi için kamulaştırma işlemi 
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neticesinde taşınmazının adil, makul ve gerçek bedelini alabilmesi gerekmektedir. Buna 

gerçek karşılık ilkesi denilmektedir. Kamulaştırma bedeli belirlenirken gerçek karşılık 

ilkesine uygun hareket edilmesi taşınmazın adil, makul ve gerçek bedelinin tespiti için 

gereklidir. Anayasa’nın 46’ncı maddesinde gerçek karşılık kavramından söz edilmekle 

birlikte 2942 Sayılı Kanun’da gerçek karşılık kavramına yer verilmemiştir. Özel’e (2013) 

göre gerçek karşılığın içerdiği üç temel güvence bulunmaktadır. Bu güvenceler aşağıda 

belirtildiği gibidir: 

1. Kamulaştırma sırasında hukuksal sürecin taşınmazın gerçek karşılığının tespitine 

imkân verecek biçimde adil yargılama ilkelerine uygun olması.  

2. Kamulaştırma bedelinin ulusal ve uluslararası değerleme ilkelerine uygun, taşınmazın 

gerçek karşılığına denk olması ve bağımsız bir değerleme organının denetimine 

elverişli olarak belirlenmesi.  

3. Gerçek karşılık ilkesine uygun olarak belirlenen kamulaştırma bedelinin peşin olarak, 

peşin ödenemiyorsa kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranından 

ödenmesinin sağlanması. 

Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 

yaklaşımı incelendiğinde; kamulaştırma işlemi mülkiyet hakkına müdahale niteliği 

taşıdığından, mal sahibinin yararı ile kamu yararı arasında adaletli bir dengenin kurulması 

ve bu denge kurulurken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 1 no.lu protokolünün 

temel alınması gerektiği yönünde bir görüşü benimsemektedir (Özel 2013). Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi, devletlere kamulaştırma değerinin belirlenmesi konusunda takdir 

yetkisi tanımakla birlikte bu kararları denetlemektedir. Mahkeme tarafından; 

kamulaştırma bedelinin kural olarak adil ve gerçek karşılık olan pazar değeri üzerinden 

belirlenmesi gerektiği, hukuka aykırı bir uygulama olan el atmada ayrıca bir tazminat 

belirlenmesi gerektiği ve bedelin ödenmesi sırasında makul süreyi aşan gecikmelerin adil 

dengeyi bozduğu şeklinde kararlara hükmedilmiştir (Özel 2013). 

2.3.3 İdarenin kamulaştırma planını yapması veya yaptırması 

Kamu yararı kararının alınmasını takiben, idare tarafından proje güzergâhına isabet eden 

taşınmazlardan, kamulaştırılacak mülkiyet ve irtifak hakkının tespiti için öncelikle ilgili 
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kadastro müdürlüğünün onayından geçirilmek suretiyle taşınmazların sınırını, 

yüzölçümünü ve cinsini gösteren ölçekli bir kamulaştırma planı yapması veya yaptırması 

gerekmektedir. 2942 Sayılı Kanunu’nun, “Kamulaştırmada önce yapılacak işlemler ve 

idari şerh” başlıklı 7’nci maddesinde; “Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya 

kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya 

kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya 

yaptırır...” denilmektedir. 2942 Sayılı Kanun’un 6’ncı, 7’inci ve 19’uncu maddeler ile 

geçici madde 6’da “plan” ifadesi geçmektedir (Anonim 2019). 

2.3.4 Kamulaştırılacak parsel malikleri ve adreslerinin temini 

Kamulaştırma Kanunu’nun 7’nci maddesinde; “Kamulaştırmayı yapacak idare, 

kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların 

adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı 

araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir.” denmektedir (Anonim 2019). 

Buna göre, idare tarafından hazırlanan ya da hazırlatılan kamulaştırma planına uygun 

olarak, kamulaştırma sahası içerisinde kalan taşınmazların tapu kayıt suretlerinin ilgili 

tapu sicil müdürlüğünden temin edilip, malik ve alakadarların adresleri ve ölü olup 

olmadıkları harici araştırmalarla tespit edilir. Ölü oldukları tespit edilen taşınmaz 

maliklerinin mirasçılarını gösterir nüfus kayıtları ilgili nüfus müdürlüğünden çıkartılarak 

mirasçıların adresleri de tespit edilir. 

Malik(ler)in adres(ler)inin, 2942 Sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen 

mercilerden usulüne uygun şekilde araştırılmadığı ve davalıya usulüne uygun olarak 

anlaşmaya varabilmek için tebligat da yapılmadığı durumlarda, davacı idarenin bedel 

tespiti ve tescil talep etme hakkı doğmadığı gerekçesi karşısında bu duruma uymayacak 

şekilde idarece açılan davalar da reddedilebilecektir. Bu adreslere tebligat çıkarılmadan 

yapılan ilanen tebligat geçersiz sayılmakta olup, taşınmaz maliklerinin belirlenerek 

adreslerinin tespiti ile usulüne uygun bildirimde bulunmak, 4650 sayılı Kanunla değişik 

2942 Sayılı Kanun’un temelini oluşturmaktadır. Buna göre, tüm kamulaştırmalarda adres 

araştırmasına büyük önem vermek zorunluluğu olmakla birlikte, adresi ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarından araştırıldığı halde tespit edilemeyenler için ilanen çağrı yoluna 

başvurulmalıdır. 
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2.3.5 Tapu kütüğüne yapılan idari şerh işlemleri 

2942 Sayılı Kanun’un 7’inci maddesi çerçevesinde kamulaştıran idare tarafından tapu 

kütüğünün “beyanlar” sütununa kayıt ettirilen kamulaştırma yapılacağına dair idari 

şerhlerin 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 

Kanun’da da bulunmakta olup, idarenin kamulaştırılmasına başladığı ve tapu bilgilerini 

aldığı taşınmaz(lar)ın tapu kaydı üzerinde meydana ortaya çıkabilecek değişikliklerden 

haberdar olabilmesi için kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların tapu kayıtlarına 2942 

Sayılı Kanun’un 7’nci maddesine göre kamulaştırma şerhi verilmesini ilgili tapu sicil 

müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. 

Kamulaştırma şerhi verilen taşınmazların kaydında herhangi bir değişikliğin olduğunun 

tapu sicil müdürlüğünce bildirilmesi halinde kamulaştırma işlemi değişikliğe göre ikmal 

edilmektedir. 2942 Sayılı Kanun’un 7’nci maddesine göre verilen şerh, tescil işlemine 

başlanıldığı belgelenmediği takdirde altı ay sonra tapu müdürlüğünce resen terkin 

edileceğinden, kamulaştırma işleminin bu süreye dikkat edilmek suretiyle yürütülmesi 

gerekmektedir. 

2.3.6 Kıymet takdir komisyonları 

2942 Sayılı Kanun’un “satın alma usulü” başlıklı 8’inci maddesinde belirtildiği üzere; 

kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırmayı yapacak idare, bu Kanun’un 

11’nci maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya 

kuruluşlardan da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahalli 

emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmazın tahmini 

bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya 

birden fazla kıymet takdir komisyonunu görevlendirir. 

2942 Sayılı Kanun, 4650 Sayılı Kanun ile değişikliğe uğramış olup, 4650 Sayılı Kanun 

ile kıymet takdir komisyonu esasları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur: 
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 Komisyonda, memur, işçi, sözleşmeli personel ve geçici işçi olanlardan oluşabilir. 

 Seçilmişlerden oluşamaz. 

 Bir veya birden fazla kurulabilir. 

 Üyelere huzur hakkı öngörülmemiştir. 

Kanunda kıymet takdir komisyonlarının hangi teknik donanıma sahip kişilerden 

oluşacağı net olarak belirtilmemiş olup, bu komisyonun belirleyeceği tavan bedeli 

üzerinden taşınmaz maliki ile uzlaşılması, olası sorunlara yol açmaktadır. 2942 Sayılı 

Kanun’un 8’inci maddesinin başarılı olarak uygulanabilmesi için kamulaştırma yapmak 

yetkisi olan idarelerde üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin 

lisans ve lisansüstü programlarından mezun olanların istihdam edilmesi, kıymet takdiri 

ve uzlaşma komisyonlarına üye seçiminin yeniden düzenlenmesi ile komisyon üyelerine 

bazı avantajların sağlanması zorunlu görülmektedir.   

4650 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklik neticesinde, satın alma 

usulü etkin kullanılamamakta, bilimsel kriterlerden uzak yapılan değerlemeleri hak 

sahipleri ya ekonomik nedenlerle kabul etmekte ya da uzun süren yargılamalarla 

alacağına çok geç ulaşabilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları yatırımlara geç 

başlayabilmekte, faiz, eskalasyon ödeyerek mali zarara uğramakta sonuçta hiç kimse 

mutlu olmamaktadır. 

4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesine göre; “İdarelerin 

öncelikle, satın almaya veya trampa yapmaya temel olacak taşınmaz malın tahmini 

bedelini kıymet takdir komisyonu aracılığıyla tespit etmeleri” olanaklı kılınmış olup, 

kanunda, kısa sürede, sorunsuz ve dava konusu olmayacak biçimde taşınmazın 

devralınması düşünülmüştür. Ancak ilgili maddede, “kıymet takdir komisyonunca” 

belirlenecek olan “kestirim bedeli”nin, “kesin değer” mi yoksa “rayiç bedel” anlamına 

geldiği belli değildir. Ayrıca, kıymet takdir komisyonunun belirlemiş olduğu bedel, 

uzlaşma komisyonun teklif edebileceği en yüksek değer olmaktadır. 
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2.3.7 Uzlaşma komisyonu 

4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde; “… İdare, 

tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya 

birden fazla uzlaşma komisyonunu görevlendirir.” denmekte olup, bu maddeye göre; 

idarelerin kendi bünyesi içinde kurup görevlendireceği “uzlaşma komisyonu” 

aracılığıyla, mal sahibi ile pazarlık ve anlaşma yoluyla satın almaları veya idareye ait 

başka bir taşınmazla trampa etmeleri olanaklı kılınmış olup, komisyonlara sanayi ve 

ticaret odaları, yerel emlak komisyoncuları gibi uzman kurumlardan bilgi alma olanağı 

tanınmıştır (Anonim 2019).  

Uzlaşma komisyonlarının kimlerden oluşacağı 2942 Sayılı Kanun’da net olarak 

belirtilmemiş olup, kamulaştırma yapmaya yetkili idarelerin sayıca çok oluşu ve bu 

idarelerde eğitimli ve tecrübeli değerleme uzmanı sayısının yeterli sayıda olmaması, hatta 

bir kısım kurumların örgütsel yapılarında bu tür uzmanlara yer olmaması, yeni sorunlar 

yaratması olasıdır.  

2.3.8 Uzlaşma çağrısı tebligatı 

2942 Sayılı Kanun’un; “İdare, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli 

belirtmeksizin, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların 

üzerindeki irtifak haklarının bedelinin peşin veya bu Kanun’un 3’üncü maddesinin ikinci 

fıkrasına göre yapılıyor ise, bu fıkradaki usullere göre taksitle ödenmesi suretiyle ve 

pazarlıkla satın almak veya idareye ait bir başka taşınmaz malla trampa yoluyla 

devralmak istediğini resmi taahhütlü bir yazıyla malike bildirir.” hükmü gereği, idarenin 

uzlaşma çağrısını, resmi taahhütlü bir yazıyla malike bildirmesi gerekmektedir. 

Taşınmaz maliki kamulaştırma işleminden çoğu zaman bu aşama haberdar olmaktadır. 

Tahmini bedelin belirtilmemesinin amacı uzlaşma görüşmelerinde idarenin pazarlık 

gücünü azaltmamaktır fakat tahmini bedelin belirtilmemesi, Anayasanın hukuk devleti 
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ilkesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin mülkiyet hakkını düzenleyen 1 nolu ek 

protokolünün 1’inci maddesine aykırıdır. Ayrıca kıymet takdir komisyonunun belirlemiş 

olduğu bedelin, uzlaşma komisyonunun teklif edebileceği en yüksek değer olması, 

malikler açısından eşitsizliğe sebep olmaktadır. 

2.3.9 Pazarlık görüşmeleri 

Malik ya da yetkili temsilcisi tarafından, tebligat yazısının gönderilme anından 

başlayarak 15 gün içinde, kamulaştırmaya mevzu taşınmaz malı pazarlık ile ve anlaşarak 

satmak ya da trampa isteği ile beraber idareye başvurulması durumunda; komisyonca 

tayin edilen tarihte pazarlık görüşmeleri gerçekleştirilir. Saptanan tahmini tutarı aşmamak 

şartıyla bedelde ya da trampada anlaşılması halinde durumunda, yapılan bu anlaşmaya 

dair bir tutanak düzenlenir ve anlaşma konusu taşınmaz malın bütün hukuki ve fiili 

vasıfları ile kamulaştırma bedelini içeren tutanak malik ya da yetkili temsilcisi ve 

komisyon üyeleri tarafından imzalanır.  

İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en fazla 45 gün içerisinde, 

tutanakta belirtilmiş olan bedel ödenmeye duruma getirilerek, bu durum malike ya da 

yetkili temsilcisine yazı ile iletilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ 

vermesi talep edilir. Malik ya da yetkili temsilcisi tarafından idare namına tapuda ferağ 

verilmesi durumunda, kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir. Bu madde gereğince satın 

alınan ya da trampa edilen taşınmaz, kaynak ya da irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma 

yoluyla alınmış sayılır ve böylece yapılan kamulaştırmaya ya da bedeline karşı itiraz 

davaları açılamaz. Uzlaşma olmaması ya da ferağ verilmemesi durumunda 2942 Sayılı 

Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca işlemde bulunulur.  

2.3.10 Bedel tespit davaları 

Satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7’nci maddeye göre topladığı bilgi ve 

belgelerle 8’inci madde gereğince yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer 

bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk 
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mahkemesine müracaat eder ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, taksitle 

ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister. Mahkeme, idarenin 

başvuru tarihinden başlayarak en geç 30 gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, 

dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmazın 

malikine meşruhatlı davetiyeyle ya da idarece yapılan araştırmalar neticesinde adresleri 

tespit edilemeyenlere, “11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci 

maddesi uyarınca ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. 

Duruşma günü idareye de tebliğ olunur. Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak 

meşruhatlı davetiyede ya da ilan yoluyla yapılacak tebligatta aşağıdaki bilgilerin 

bulunması gerekmektedir:   

 Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, 

parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, 

 Malik veya maliklerin ad ve soyadları, 

 Kamulaştırmayı yapan idarenin adı, 

 Kanunun 14’üncü maddesinde öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden 

itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 

düzeltim davası açabilecekleri, 

 Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği, 

 Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen zaman zarfında, kamulaştırma işlemine karşı 

idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı 

aldıklarını belgelendirmedikleri halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve 

mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üstünden taşınmaz malın kamulaştırma 

yapan idare adına tescil edileceği,  

 Mahkeme tarafından saptanmış olan kamulaştırma ücretinin hak sahibi namına hangi 

bankaya yatırılacağı, 

 Konuya ve taşınmaz malın değerine dair tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden 

başlayarak 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı biçimde bildirilmesi. 

Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmazın bulunduğu yerde mahalli gazete çıkıyor ise, bu 

mahalli gazetelerden herhangi bir tanesinde ve Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin 

birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az bir defa yayımlanır. Mahkemece 
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belirlenen günde gerçekleştirilecek duruşmada hâkim, taşınmazın bedeli konusunda 

tarafları uzlaşmaya davet eder. Tarafların bedelde mutabık kalmaları durumunda hâkim, 

taraflarca uzlaşılan bu bedeli kamulaştırma bedeli olarak kabul eder ve sekizinci fıkranın 

ikinci ve devamı cümleleri gereğince işlem tesis eder. Mahkemece yapılan duruşmada 

tarafların bedelde uzlaşamamaları durumunda hâkim, en geç 10 gün içerisinde keşif ve 

30 gün sonrası için de duruşma günü belirlenerek, 15’inci maddesinde nitelikleri belirtilen 

bilirkişiler vasıtasıyla ve bütün ilgililerin huzurunda taşınmazın değerini saptamak amaçlı 

yerinde keşif yapar. Gerçekleştirilecek olan keşifte, taşınmazın bulunduğu yerin bağlı 

olduğu köy ya da mahalle muhtarının da hazır bulunması maksadıyla, muhtara da 

davetiye çıkartılır ve keşifte hazır olması sağlanarak, muhtarın beyanı da alınır. 

Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin beyanını da dikkate alarak, 11’inci maddesindeki 

esaslar doğrultusunda taşınmazın değerini belirten raporlarını on beş gün içinde 

mahkemeye verirler.  

Mahkeme bu raporu, duruşma günü beklenmeksizin taraflara tebliğ eder. Yapılacak 

duruşmaya hâkim, taraflar ya da vekillerini ve bilirkişileri çağırır. Bu duruşmada 

tarafların bilirkişi raporlarına varsa itirazları dinlenir ve bilirkişilerin bu itirazlara karşı 

beyanları alınır. Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde gerektiğinde hâkim 

tarafından 15 gün içerisinde neticelendirilmek üzere yeni bir bilirkişi kurulu tayin edilir 

ve hâkim, tarafların ve bilirkişilerin rapor ya da raporları ile beyanlarından faydalanarak 

adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli saptar. Mahkemece saptanan bu bedel, 

taşınmaz, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırılma bedelidir.  

Tarafların uzlaştığı ya da tarafların uzlaşamaması durumunda hâkim tarafından 

kamulaştırma bedeli olarak saptanan miktarın, peşin ve nakit olarak ya da kamulaştırma 

bu Kanun’un 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına göre yapılmış ise, ilk taksitin gene peşin 

ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi saptanmamışsa ileriki dönemlerde meydana 

gelebilecek hak sahibine verilmek üzere 10’uncu maddesine göre mahkemece yapılacak 

davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz 

edilmesi için idareye 15 gün müddet tanınır. Lüzumu halinde bu müddet bir defaya 

mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir.  
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İdarece, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldığına ya da hak sahibinin tespit 

edilemediği hallerde, ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere bloke edildiğine 

dair makbuzun ibrazı durumunda mahkemece, taşınmazın idare adına tesciline ve 

kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine 

ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup tarafların bedele ilişkin 

temyiz hakları saklıdır. 

Kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla açılan davanın dört ay içerisinde 

neticelendirilememesi durumunda, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren 

kanuni faiz işletilir. Bu maddede öngörülen işlemler, mahkemenin davetine uymayanlar 

olması halinde ilgilinin yokluğunda yapılır. Hak sahibinin belirlenemediği hallerde 

mahkemece, kamulaştırma bedelinin 3’er aylık vadeli hesaba çevrilerek nemalandırılması 

maksadıyla lazım olan önlemler alınır.  

Kamulaştırılması yapılan taşınmaz, tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı 

gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, istek halinde mahkemece sicil kaydının terkinine 

karar verilir. Bu tescil ve terkin işlemi esnasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal 

sebebiyle vergi ilişkisi aranmaz. Ne var ki, tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine 

bildirir. 2942 Sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde belirtilmiş olan süre içinde, 

kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri tarafından idari yargıda iptal davası açılması 

ve idari yargı mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı verilmesi durumunda 

mahkemece, idari yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun neticesine 

göre işlem tesis edilir.  

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ya da maddi hatalara karşı adli 

mahkemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi idareye husumet yöneltileceğinin 

davetiye ve ilanda net bir biçimde belirtilmemiş ya da yanlış gösterilmiş olması sebebiyle 

davada husumet yanlış yöneltilmiş ise, gerçek hasma tebligat yapılmak suretiyle davaya 

devam olunur. 
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2.3.11 Kamulaştırma işlemi iptali davaları 

Kamulaştırma işlemine karşı 2942 Sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi gereği, 

kamulaştırmaya konu taşınmazın maliki tarafından, idari yargıda iptal ve maddi hatalara 

karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir. İştirak halinde ya da müşterek mülkiyette, 

paydaşların tek başına dava hakları bulunmaktadır. İdare, kamulaştırma belgelerinin 

mahkemeye verildiği andan başlamak üzere 30 gün içerisinde maddi hatalara karşı adli 

yargıda düzeltim davası açabilir. İdare tarafından, bu kanun hükümlerine göre tespit 

olunan malike ve zilyede yönelik açılmış olan davaların görülmesi esnasında, taşınmaz 

malın gerçek malikinin başka bir şahıs olmasının anlaşılması halinde, davaya bu gerçek 

malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dâhil edilmek suretiyle 

devam olunur. Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemez. 

2.4 Acele Kamulaştırma 

Acele kamulaştırma kavramı 2942 Sayılı Kanun’un  27’nci maddesinde; “3634 sayılı 

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya 

aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen 

olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri 

dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi 

gün içinde o taşınmazın 10’uncu maddesi esasları dairesinde ve 15’inci madde uyarınca 

seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından maliki adına 2942 Sayılı 

Kanun’un 10’uncu maddesine göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya 

yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. 2942 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin 2’nci 

fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek 

ilk taksit bedelidir” şeklinde açıklanmaktadır (Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2019). 

Acele kamulaştırma koşulları 2942 Sayılı Kanun’da düzenlenmiş olup, 2942 Sayılı 

Kanun’un 27’nci maddesinde belirtilen acele kamulaştırmanın yapılabilmesi ancak 3 

halde mümkündür. Bakanlar Kurulu tarafından alınacak olan kararda, “Özel kanunlarla 

öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmazların kamulaştırılmasında kıymet 

takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile 
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mahkemece yedi gün içinde o taşınmazın 10’uncu madde esasları kapsamında ve 15’inci 

maddesi hükmü uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından 

mal sahibi adına 10’uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya 

yatırılarak o taşınmaz mala el konulup, acele kamulaştırmaya karar verilebilir”.  

Acele kamulaştırma kararı alınmasının nedeni taşınmaza acilen el atmaktır. İdare 

tarafından, mahkemenin defterinde yer alan bu davaların niteliği, 7 gün içinde yapılan 

keşif sonrasında alınan bilirkişi raporunda belirtilen kamulaştırma bedelinin bankaya 

bloke edilmesinin ardından, idarenin dava konusu taşınmaza el atmasıdır. Hasım 

gösterilerek dahi açılma mecburiyeti bulunmayan, acele kamulaştırma davasıyla alınan 

bilirkişi raporu, yalnızca ve yalnızca bir tespit niteliği taşımakta, temel anlaşmazlığı 

çözüme kavuşturan hiçbir tarafı olmamakla birlikte ve açılması olası bedel tespiti ve tescil 

davasında ise ancak dikkate alınması icap eden bir kanıt olarak sayılması gerekmektedir. 

“Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na” göre açılan tespit davalarının özelliklerini dahi 

tam olarak taşımamakta ve onun kadar güçlü bir delil olarak nitelendirilmemektedir. 

İdarece belirlenen bedelin idare tarafından bankaya yatırılmasıyla kamulaştırma konusu 

mala el konulma hakkı elde edilmiş olmaktadır. Mahkemece yalnızca el koyma 

hususunda karar verilebilecek, tescil ve öteki mevzularda hiçbir zaman hükümde 

bulunulmayacaktır. Bu kademede uygulamada rastlanılan faklı bir problemde, yatırılan 

bedelin hak sahipleri tarafından alınıp alınamayacağıdır. Bedelin bankaya blokesinin 

peşinden, hak sahibi istediği vakit parayı bankadan çekebilecektir. Ancak, idareyle 

uzlaşma olmazsa, 2942 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesine göre bedel tespiti ve tescil 

davası açılacak ve mahkemece daha düşük bir bedel tespit edilirse, aradaki farkın hak 

sahibinden faiziyle beraber tahsiline karar verilecektir. Bu hususta, hak sahiplerinin 

mutlak surette uyarılmasında fayda bulunmaktadır.  

“Aceleliğine Bakanlar Kurulunun karar vereceği haller” kavramı, uygulamada geniş 

yorumlanmakta, bu nedenle pek çok acele kamulaştırma işleminin iptali davası açılmakta 

ve verilen yürütmeyi durdurma kararları neticesinde hem devlet yatırımlarına 

başlayamamakta, hem taşeron firmalar zarara uğratılmakta, hem de taşınmaz sahipleri 

kamulaştırma bedellerine geç ulaşmaktadırlar. Emek, mesai ve para harcanmak zorunda 
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kalınmaktadır. Acele tespit edilen kamulaştırma bedelleri genelde, uzlaşma 

görüşmelerinde esas alınmakta, hak sahipleri mahkeme tespitine dayandığı için bu 

rakamları kabul etmeye bir anlamda zorlanmaktadır. Oysaki mahkeme kararları bir tespit 

niteliğinde olmalı ve ayrıca 2942 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesinde belirtilen esaslar 

dâhilinde, yetkin olmayan bilirkişiler eliyle kamulaştırma bedelleri tespit edildiğinden, 

bazen son derece düşük, bazen ise ederinden yüksek bedeller tespit edilmekte, hak 

sahipleri 2942 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesine göre açılan davalarda fazla olan 

rakamı iade etmek zorunda bırakılmaktadır. 
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3. DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ SURİÇİ BÖLGESİ KENTSEL YENİLEME 

PROJESİ KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ 

Kentin fiziksel, ekonomik ve sosyal yönlerden bozulması neticesinde merkezi ve yerel 

idarelerin dönüşüm veya yenileme projesi geliştirmeleri gerekmektedir. Basta eski kent 

merkezleri olmak üzere kentlerin çeşitli bölgeleri, bu süreçten olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Tarihi kent çekirdekleri, bir zamanlar belli bir amaçla inşa edilip 

sonradan terkedilmiş yerleşim, sanayi ve depolama alanlarının yeniden geliştirilmesi ve 

köhneleşmiş alanların yeniden kent yaşamına kazandırılması zorunlu olmaktadır.  

Diyarbakır ili Sur ilçesi sınırları içerisinde bulunan Suriçi Bölgesi ile tarihi Sur koruma 

bandını kapsayan yaklaşık 187 hektar alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 22.10.2012 tarih ve 2012/3900 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” ilan edilmiş olup, 6306 Sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin 

(5) ve (6) bendi ile 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 

Karşılanması Hakkında Kanun’un geçici 6’ncı maddesi kapsamında, söz konusu alanda 

yapılacak her türlü uygulama Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev, yetki ve 

sorumluluğu kapsamına verilmiştir. 

3.1 Diyarbakır İli Sur İlçesi Suriçi Bölgesi 

Diyarbakır ili Sur ilçesi sınırları içerisinde bulunan Suriçi Bölgesi ile tarihi sur koruma 

bandını kapsayan yaklaşık 187 hektar alanın, 158 hektarlık kısmının “UNESCO DÜNYA 

KÜLTÜR MİRAS” listesinde olması nedeniyle alanda yapılacak her türlü çalışmanın 

daha hassas yapılması gerekmektedir. Bölgede özellikle 14 Ağustos 2015 tarihinden 

başlayarak 11 Ocak 2016 tarihine kadar artarak devam eden terör olayları nedeniyle 

sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş; söz konusu alan terör örgütlerinden temizlenmiştir. 

Gerek sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce alanda tespit edilen yasadışı faaliyetler 

(hendekler, barikatlar, mevziiler vs.) gerekse de çatışmalar sırasında oluşan tahribatlar 

nedeniyle bölge çöküntü alanı haline gelmiştir. Alipaşa ve Lalebey kısmında devam eden 

çalışmalar tüm Suriçi Bölgesine yayılacak şekilde genişletilmiştir (Şekil 3.1 - 3.6). 
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Şekil 3.1 Suriçi uydu görüntüsü 

 

Şekil 3.2 Suriçi tahribat öncesi uydu görüntüsü 
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Şekil 3.3 Suriçi tahribat sonrası uydu görüntüsü 

 

Şekil 3.4 Suriçi’nden görüntüler-1 
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Şekil 3.5 Suriçi’nden görüntüler-2 

 

Şekil 3.6 Suriçi’nden görüntüler-3 
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Bölgede öncelikle ‘Master Plan’ çalışmaları yürütülmüş, koruma amaçlı imar planı 

yürürlüğe konulmuştur. Master Plan ve Uygulama Rehberi kapsamında Suriçi’nde 8818 

adet yapının yapım sistemi, yapı yükseklikleri, görünen yapı kalitesi, çarpışma etkisi, kısa 

kolon, duvar boşluk oranı ve duvar yapım malzemesi gibi teknik kriterler ve deprem 

haritasından yapılan incelemeler sonucunda alanın ikinci derece deprem kuşağında 

olması da dikkate alınarak risk tespiti yapılmıştır.  

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre bölgedeki yapıların aşağıda 

belirtilen özelliklerde olduğu tespit edilmiştir: 

 %30,62’sinin yüksek, 

 %46,16’sının orta derecede deprem riski altında olduğu,  

 %73’ünün tuğla ve briketten yapıldığı, 

 %9,81’inin taş yığma yapılardan yapıldığı, geleneksel dokunun büyük ölçüde tahrip 

olmaya başladığı. 

Ayrıca 8.818 adet yapının sadece 907 adedinin (%10.29’unun) ruhsatlı yapı olduğu, yani 

alandaki yapılarının büyük çoğunluğunun ruhsatsız ve mühendislik hizmeti almadığı 

görülmüştür. Alandaki yapı stokunun kat yükseklikleri bakımından %90,65’inin 1-3 katlı, 

%9,35’inin de 4 ve üstü katlı yapılardan oluştuğu tespit edilmiştir. Suriçi bölgesinde afet 

riski açısından en büyük risk grubunu 1 ve 2 katı aşan, yüksek katlı, fen ve teknik 

kurallara uyulmaksızın kaçak durumda olan yapılar oluşturmakta; 3 katı aşan yapılar ise 

deprem bölgelerine göre izin verilen kat sayısı sınırlamasını da aşmaları nedeniyle çok 

daha riskli yapılar olarak nitelendirilmektedir. 

Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerinin birçoğundaki terör olaylarının gayrimenkul 

piyasalarına olumsuz yansımaları olmuştur (Aliefendioğlu ve Alparslan 2018). Suriçi’nde 

yaşanan terör olayları sonucunda üstyapıda 3.695 adet bağımsız birim ağır ve hafif hasarlı 

olarak zarar görmüştür. Bununla birlikte 17 adet Anıtsal tescilli yapı ve 638 adet tescilli 

veya korunmaya değer yapı da hasar görmüştür. Altyapıda ise 26 km içme suyu hattı, 29 

km kanalizasyon şebekesinde hasar meydana gelmiştir. Toplam 3.000’e yakın işyeri 

kepenk kapatmış ticaret sekteye uğramıştır. Alanda 1.079 hafif hasarlı, 2.696 ağır hasarlı 
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olmak üzere; 3.695 adet bağımsız birim yıkılmıştır. Sur İlçesi sınırları içerisinde Suriçi 

Bölgesi ile tarihi sur koruma bandını kapsayan 187 hektarlık alanda Diyarbakır Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19/06/2012 tarih ve 565 sayılı kararı ile Koruma 

Amaçlı İmar Planı onaylanmıştır. Kentsel dönüşüm uygulamalarına hız verilmesi ile 

birlikte 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve plan hükümleri dikkate alınarak 

bölgeye ilişkin kentsel tasarım projeleri hazırlanmıştır (Şekil 3.7 ve 3.8). 

 

Şekil 3.7 Bölgenin Koruma Amaçlı İmar Planı görüntüsü-1 

 

Şekil 3.8 Bölgenin Koruma Amaçlı İmar Planı görüntüsü-2 
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3.2 Koruma Amaçlı İmar Planı Kapsamında Yapılan İşlemler 

Tarihi dokusunda farklı medeniyetlerin ve dinlerin etkilerini bulundurması nedeniyle 

Unesco Dünya Kültür Mirası listesine alınan Suriçi Bölgesinde kentsel dönüşüm 

çalışmalarında da bu husus göz önünde bulundurularak terör olayları nedeniyle oluşan 

tahribatın ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle Koruma Amaçlı İmar Planı 

dikkate alınarak hazırlanan Kentsel Dönüşüm Projelerinde; tescilli kültür varlıklarının 

korunması, geleneksel Sur evleri ve ticarethanelerinin yeniden canlandırılması, sosyal ve 

kültürel tesislerin oluşturulması, turizm tesislerine de yer verilerek bölgenin kültür ve 

inanç turizmi merkezi haline getirilmesi hedeflenmiş, bunlar yapılırken de yaşanılan terör 

olaylarında büyük sıkıntı yaratan ana yolların genişletilmesine dikkat edilmiştir. 

 

Şekil 3.9 Suriçi bölgesine ilişkin plan örneği 
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Kentsel Tasarım Projelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanıp ilgili 

koruma bölge kurulu tarafından uygun görülmesi neticesinde Yapı İşleri Genel 

Müdürlüğü (YİGM) ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü (MPGM) tarafından 

mimari proje ve imar uygulaması (yoldan ihdas, tevhit, ifraz ve yola terk işlemleri için de 

ayrıca Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan uygun görüş alınmıştır) çalışmalarına, 

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünce de altyapı projelerinin çalışmalarına 

başlanılmıştır. Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projeleri doğrultusundan 

alanda yapılacak tescil işlemlerinde tescilli anıtsal ve sivil mimari örneklerinin bulunması 

sebebiyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında uygulama 

yapılamamış, 15’inci ve 16’ncı madde doğrultusunda yola terk, yoldan ihdas, ifraz ve 

tevhit şeklinde tescil sağlanmıştır. 

Diyarbakır ili Sur ilçesi Suriçi Bölgesinde onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel 

Tasarım Projeleri doğrultusunda ilk etapta 8,3 hektarlık bir alana karşılık gelen Alipaşa 

ve Lalebey Mahallelerinde 3194 Sayılı Kanun’un 15’inci ve 16’ncı maddeleri 

kapsamında 550 adet parselde tescil işlemi gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.10). 

 

Şekil 3.10 Uydu görüntüsü 
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3.3 Bölgenin Kentsel Dönüşüm Amaçlı Kamulaştırma İşlemleri 

Diyarbakır ili Sur ilçesi Alipaşa ve Lalebey Mahallelerindeki taşınmazların 26.01.2013 

tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 14.01.2013 

tarihli ve 2013/4215 sayılı Kararı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 2942 Sayılı 

Kanun’un 27’nci maddesi uyarınca acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Acele 

kamulaştırma işlemleri ile ilgili olarak Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemelerinde TOKİ 

tarafından muhtelif tarihlerde açılan “Acele Kamulaştırma Yoluyla El Koyma” ve 

ardından “Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları” da sonuçlanarak, tespit edilen 

bedeller davalılara ödenmiştir. 

İncelenen mahallelerdeki terör faaliyetleri nedeniyle oluşan tahribat ve alandaki riskli 

yapılar dikkate alındığında acele kamulaştırma kararının yerinde olduğu 

değerlendirilmektedir. Suriçi’nde yaşayan hak sahipleri ile Mayıs 2020 tarihine kadar 

olan dönemde %76 oranında anlaşma sağlanmıştır. Toplam 6.493 hak sahibi ile görüşme 

yapılmış ve 4.922 hak sahibi ile uzlaşma sağlanmıştır. Proje alanında 1.571 kişi ile 

anlaşma sağlanamamış ve proje alanında uzlaşma oranının %75,80 gibi oldukça yüksek 

düzeyde gerçekleştirilmiştir. Uzlaşma sağlanamayan vatandaşların yapım süreci devam 

eden Geleneksel Diyarbakır evlerinin tamamlanmasını beklemektedir. Suriçi’nde 

yürütülen bütün kentsel yenileme faaliyetleri için 2 milyar TL harcanması 

öngörülmektedir. 

3.4 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan İşlemler 

Diyarbakır ili Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi 229 ada, Alipaşa-Lalebey Mahallelerinde 5 

Bölgede, Yenikapı Caddesi, 7B Bölgesi (158-177 adalar) ile Özdemir Mahallesi’nde 

toplam 427 konut, 144 ticaret birimi ve 8 butik otel olmak üzere toplam 579 adet yapının 

inşaat faaliyetleri yürütülmektedir. Hz. Süleyman Camii 1. Etap Peyzaj Düzenleme Alanı 

tamamlanarak 1 Nisan 2017 tarihinde kullanıma açılmıştır. Yeniden yapım çalışmaları 

kapsamında görev alan KİPTAŞ tarafından Hasırlı Mahallesi 229 ada içinde 44 adet 

konutun (geleneksel Diyarbakır evleri) inşası tamamlanmıştır.  
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Alipaşa ve Lalebey Mahalleri 5 bölgedeki yapım faaliyetlerine ilişkin olarak; 1. ve 3. 

bölge sınırları içerisinde kalan 146 adet konut ve ticaret birimi için yapı ruhsatı 

verilmiştir. Diğer etaplara ilişkin ruhsatlandırma çalışmaları devam etmektedir. Proje 

alanında 270 konut, 18 ticaret, 5 butik otel olmak üzere toplam 293 geleneksel yapı 

inşaatına başlanmıştır. Bu mahallede mimari proje ve müşavirlik hizmetleri için 

2.542.000,00 TL ve yapım işi için sözleşme bedeli 99.038.000,00 TL olmak üzere toplam 

101.580.000,00 TL harcama yapılmıştır.  

Dabanoğlu Mahallesi 158 ve 177 adalara ilişkin toplam 12.236,11 m² (2.111,71 m² avlu 

alanı) inşaat alanına sahip konut ve ticaret yapılarından (1 adet butik otel, 16 adet ticaret 

ve 23 adet konut) oluşan toplamda 40 adet parsel üzerinde gerçekleştirilen yapım işi 

devam etmekte olup, alandaki çalışmaların fiziki gerçekleşmesi %50 seviyesindedir. 

Yapımı devam eden konutlara ilişkin ruhsat işlemleri tamamlanmış ve sözleşme bedeli 

19.199.000,00 TL olmuştur. Toplam 21.544,12 m² inşaat alanına sahip 87 adet ticari yapı 

ve Yenikapı Cadde Düzenlemesi işinin 36.920.000,00 TL bedel üzerinden ihalesi 

gerçekleştirilmiş olup, bu alandaki çalışmaların fiziki gerçekleşmesi %25 seviyesindedir. 

Bütün yapılara ilişkin ruhsat işlemleri tamamlanmıştır.  

Suriçi’ni 360 dereceye tamamlayacak olan taşıt yolu ve turistik tur güzergâhı Mardin 

Kapı ve Dağ Kapı arasında ulaşımı sağlayacak ve asfalt niteliğindedir. Yolun uzunluğu 

1.856 m ve genişliği ise 21 m’dir. Bu kapsamda tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Hz. 

Süleyman Caddesi, Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri ile Yanık Çarşı, Ulu Camii ve Dört 

Ayaklı Minare Çevresini kapsayan ve 4 etaptan oluşan sokak sağlıklaştırma çalışmaları 

kapsamında zemin katlarda 2.012 adet işyerinin onarımı ve üst katlarda 1.532 ticaret ve 

konutun ise cephe onarımı olmak üzere toplam 3.544 adet ticaret ve konutun onarımı işi 

tamamlanmıştır. Sokak Sağlıklaştırma Projesinin 4. Etabının tamamlanması ile birlikte 

yaklaşık 3.822 adet ticaret ve konutun onarımı tamamlanmış olacaktır. 

Kurşunlu Camii’nin de dahil olduğu 17 adet Anıtsal Eserden; on iki eserin (Diyarbakır 

Ulu Camii Yapı Topluluğu, Protestan Kilisesi, Dört Ayaklı Minare ve Şeyh Muttahhar 

Camii, Parlı Sefa Camii, Arapşeyh Camii, Hasırlı Mescidi, Kadı Cami, İbrahim Bey 

Camii, Nebi Camii, Nasuh Paşa Camii, Zinciriye Medresesi ve Hz. Süleyman Camii) 
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restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Beş eserin (Fatihpaşa (Kurşunlu) Camii, Ermeni 

Katolik Kilisesi, Hüsrev Paşa Camii, Sultan Sasa Kargir Vakıf Evi ve Hasanpaşa Hanı) 

restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca “Ermeni Katolik Kilisesi Çorbahanesi, 

Ermeni Katolik Çorbahanesi Vakfı, Keldani Milleti Marpetyun Kilisesi, Surp Gragos 

Ermeni Kilisesi ve Süleyman Nazif İlköğretim Okulu” tescilli taşınmaz kültür 

varlıklarının proje ve restorasyon/rekontrüksiyon işlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında protokol 

imzalanmıştır. Ulu Camii bitişiğinde bulunan, 355 ada 19-20 parsel üzerindeki konağın 

restorasyon çalışmaları tamamlanmış ve Sur Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis 

edilmiştir (Şekil 3.11).  

 

Şekil 3.11 Dönüşüm sonrası Ulu Camii 

Suriçi bölgesi altyapı işi kapsamında 12.623 m kanalizasyon hattı, 11.989 m içme suyu 

hattı, 9.041 m yağmur suyu iletim ve şebeke hattı ile tamamlanmıştır. Proje alanında 

10.513 m² parke yol işi de konut yapım işinin tamamlanmasının ardından başlayacaktır. 

Toplam yatırım tutarı 15.597.904,00 TL’dir. Toplam 2.175 adet parselin 1.513’ünde 

işlem (uzlaşma sağlanan ve sağlanmayan) yapılmıştır. Malik ile görüşme sağlanamayan 
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(tescilli, iletişim numarası olmayan, TC no.su olmayan ve soyadı olmayan) 321 adet 

parsel bulunmaktadır. Kalan 341 parselde ise kısmi uzlaşma sağlanan (diğer hisse henüz 

karar vermemişse), görüşmesi devam eden ve kısmi uzlaşılmayan (diğer hisse henüz 

herhangi bir uzlaşma seçeneğini kabul etmemişse) hisseler bulunmaktadır. Sur ilçesi ve 

çevresinde yaşanan terör olayları sonrası “rızaen uzlaşma” ile hak sahibi olan ailelere 

konutları noter huzurunda çekilen kuralarla verilmiş ve bu çerçevede 1.668 adet konut 

hak sahiplerine dağıtılmıştır.  

3.5 Suriçi Bölgesi Kamulaştırma İşlemlerinin Değerlendirilmesi 

Suriçi bölgesinde 427 adet konut, 144 adet ticari ve 8 adet diğer yapı olmak üzere toplam 

579 adet yapı için yenileme projesi yapılmıştır. İlçede beş proje alanında yapılan yenileme 

çalışmasının toplam yapım sözleşme bedeli 241.315.633,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, 

bunun 99.038.000,00 TL’lik kısmı (%41,04) Alipaşa-Lalebey Mahalleleri (5 Bölge) için 

geliştirilen proje için harcanmıştır. Alipaşa-Lalebey Mahalleleri (5 Bölge) Projesi için 

2.542.000,00 TL mimari proje hazırlama ve müşavirlik bedeli ve yapım işi için sözleşme 

bedeli 99.038.000,00 TL olmak üzere toplam 101.580.000,00 TL harcama yapılmıştır 

(Çizelge 3.1). Toplam proje bedeli içinde mimari proje ve müşavirlik bedelinin payının 

%2,50 olduğu ve bu oranın makul bulunduğu vurgulanmalıdır.    

 Çizelge 3.1 Bölgede yapılan çalışmaların sonuçları 

Bölge Konut Ticaret 
Diğer 

Yapılar 

Sözleşme 

Bedeli (TL) 

İnşaat 

Seviyesi 

(%) 

Hasırlı Mahallesi 229 Ada  44 _ _ 28.358.633,00 100 

Alipaşa-Lalebey Mahalleleri 

(5 Bölge) 
270 18 5 99.038.000,00 35 

Yeni Kapı Caddesi Yeniden  

Yapım Uygulamaları 
_ 87 _ 36.920.000,00 20 

7b Bölgesi (158-177 Adalar) 

Yeniden  

Yapım Uygulamaları 

23 16 1 19.199.000,00 40 

Özdemir Mahallesi Yeniden  

Yapım Uygulamaları 
90 23 2 57.800.000,00 _ 

Toplam 427 144 8 241.315.633,00  
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Sur ilçesinde 4.733 kişiye toplam 93.042.108,51 TL kamulaştırma bedeli ödenmiştir. 

Kamulaştırma işlemlerinde 2.745.000,00 TL açılan davalar sonucunda mahkeme masrafı 

olarak ödenmiştir. Ödenen tutarların; 81.179.585,86 TL’si acele el koyma aşamasında 

ödenen taşınmaz bedeli, 11.629.115,3 TL’si bedelin tespiti ve tescil davasında kesinleşen 

taşınmaz bedeli ve kalan 233.407,35 TL’si ise ödenen faiz ve vekâlet ücretinden 

oluşmaktadır. Mahkeme masrafları ile toplam olarak 95.787.108,51 TL ödemenin 

yapıldığı tespit edilmiştir (Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2 Diyarbakır ili Sur ilçesi kamulaştırma bedelleri 

Ödeme 

Konusu   
Cevatpaşa Şemhane Alipaşa Lalebey Yenişehir Toplam (TL) 

El koyma 

kararı 
6.778.150,599 27.678.524,11 37.824.096,08 8.888.815,073 10.000,00 81.179.585,86 

Bedelin 

tespiti ve 

tescil 

246.370,04 730.776,05 8.614.203,641 2.021.218,656 16.546,91 11.629.115,3 

Faiz ve 

vekâlet 

ücreti 

0,00 2.725,00 188.716,76 41.965,59 0,00 233.407,35 

Toplam 7.024.520,639 28.412.025,16 46.627.016,48 10.951.999,32 26.546,91 93.042.108,51 

Mahkeme 

giderleri 
2.745.000,00     2.745.000,00 

Sur ilçesinde beş mahallede yapılan kamulaştırma işlemleri için ödenen toplam 

95.787.108,51 TL’nin % 84,75’i acele el koyma kararına esas bankaya yatırılan taşınmaz 

bedeli, % 12,14'ü bedelin tespiti ve tescil aşamasında alınan bilirkişi raporuna göre 

kesinleşen kamulaştırma bedeli ile acele el koyma kararında ödenen bedel arasındaki 

mahsuplaşma farkı olmak üzere % 97,13’ü malike ödenen kamulaştırma bedeli, % 2,87’si 

mahkeme harcı ve giderleri ve % 0,24'ü ise faiz ve vekalet ücretinden oluşmaktadır. İdare 

tarafından ödenen kamulaştırma bedelinin %97,13’ünün malike ödendiği ve özellikle 

acele el koyma kararına esas bilirkişi raporu ile 2942 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesine 

göre açılan bedelin tespiti ve taşınmazın idare adına tesciline ilişkin bilirkişi raporu 

arasındaki değer farkının düşüklüğü dikkati çekmektedir.  

Diyarbakır ili Suriçi ilçesi Alipaşa ve Lalebey mahallerinde 4.377 özel mülkiyet sahibi 

kişi, kamu ve vakıf kuruluşuna toplam 57.579.016,00 TL kamulaştırma bedeli ödenmiştir. 
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Alipaşa mahallesinde 3.413 özel mülkiyet sahibi kişi ve 277 kamu ve vakıf kuruluşuna 

ödenen bu tutarların; 37.824.096,00 TL el koyma, 8.614.204,00 TL bedelin tespiti ve 

tescil davası ve 188.716,8 TL ise faiz ve vekâlet ücreti olmak üzere toplam olarak 

46.627.016 TL ödeme yapılmıştır. Diğer yandan Lalebey mahallesinde 601 özel mülkiyet 

sahibi kişi ve 86 kamu ve vakıf kuruluşuna ödenen bu tutarların; 8.888.815,00 TL el 

koyma, 2.021.219,00 TL tescil ve 41.965,59,00 TL faiz ve vekâlet ücreti olmak üzere 

toplam olarak 10.951.999,00 TL ödeme yapılmıştır (Çizelge 3.3). İki mahallede toplam 

kamulaştırma maliyetinin (57.579.016 TL) toplam yenileme projesi maliyeti 

(101.580.000 TL) içindeki payının %57 dolayında olduğu ve bunun da çok yüksek olduğu 

dikkati çekmektedir.  

Çizelge 3.3 Alipaşa ve Lalebey mahalleri kamulaştırma bedelleri  

Ödeme Konusu Alipaşa Lalebey Toplam 

El koyma kararı 37.824.096,00 8.888.815,00 46.712.911,00 

Bedelin tespiti ve tescil 8.614.204,00 2.021.219,00 10.635.422,00 

Faiz ve vekâlet ücreti 188.716,80 41.965,59 230.682,40 

Toplam 46.627.016,00 10.951.999,00 57.579.016,00 

3.6 Suriçi Bölgesinde Kamulaştırma İşlemlerine Esas Kıymet Takdiri İşlemlerinin 

İncelenmesi ve Raporlama Standartlarının Yükseltilmesi Gerekliliği  

2942 Sayılı Kanunun 11’inci maddesinde kamulaştırılacak taşınmazın bedelinin 

tespitinde gerek kıymet takdiri komisyonları, gerekse bilirkişi kurullarında, 

kamulaştırılacak taşınmaz veya kaynağın bulunduğu yere gidilmesi gerekecek ve hazır 

bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz veya kaynağın; cins ve nevini, 

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 veya kaynağın 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 ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını ve her bir ölçünün etkisi 
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açıklanmak kaydıyla bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri esas tutarak 

düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirterek ve ilgililerin 

beyanını da dikkate alarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerleme 

standartlarına uygun, gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmazın 

değerini tespit etmeleri gerekli olacaktır. Kentsel dönüşüm, yenileme ve koruma 

projelerinin uygulama alanlarında arsa vasfındaki taşınmazın değerlemesinde emsal 

değer veya karşılaştırmalı satış analizi ve yapılarda ise net maliyet bedeli (yeniden üretim 

maliyeti – birikmiş amortisman) yoluyla tespit edilmesi gerekmektedir. 6306 Sayılı 

Kanun’da açıkça kamulaştırma işlemlerinin 2942 Sayılı Kanun hükümlerine göre 

yapılması ve yukarıda sıralanan değerleme ölçütlerine uygun taşınmaz kamulaştırma 

bedelinin tespitinin yapılması zorunlu olacaktır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında yapılacak kamulaştırma işlemlerinde arazi üzerindeki 

bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının değerleme işleminde; “taşınmaz kültür 

varlıklarının eskilik, enderlik ve sanat değeri dikkate alınmaması” gerekecektir. Esasen 

taşınmaz kültür varlıklarının eskilik, enderlik ve nadirlik özelliklerinin değerleme 

çalışmasında dikkate alınmaması, uluslararası değerleme standartları ile uyumlu olmadığı 

vurgulanmalıdır (Aliefendioğlu 2016, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2019).  

Proje alanından seçilmiş taşınmazların değerlemesi için alınan bilirkişi raporlarında 

kullanılan veriler, yöntemler ile yorumların değerleme bilimi, mevzuat ve uygulama 

yönlerinden tutarlı olmadığı dikkati çekmektedir. Öncelikle Suriçi ilçesi Alipaşa ve 

Lalebey mahallerindeki kentsel dönüşüm kapsamında acele kamulaştırma uygulamaları 

sürecinin çok uzun sürede tamamlandığı ve sürecin uzamasının memnuniyetsizliğin 

artmasına neden olduğu dikkati çekmektedir. İncelenen değerleme raporlarında parsel 

yüzölçümü ve yapıların envanter bilgileri (yapı türü ve sınıfı, yaşı, kat adedi, bakım ve 

kullanım durumu, toplam brüt alan gibi) yönünden bilirkişi kurullarının raporları arasında 

farklılıkların olduğu saptanmıştır. Örneğin, TOKİ Başkanlığınca yapılan kıymet takdiri 

raporunda; 3 veya 4 katlı 2 adet yapı bulunduğu belirtilerek değerlemenin yapıldığı, 

yapıların III sınıf A Grubunda değerlendirildiği ve yaş belirtilmeden yıpranma oranının 

%40 olarak alındığı, ancak dava dosyasındaki fen bilirkişi heyeti raporunda yapının 3 

katlı olduğu belirtmiş, inşaat mühendisi bilirkişisi raporda bulunan fotoğraflardan yapının 

kısmen 3 kısmen 4 katlı olduğu ve birinci katında çıkmanın olduğunu belirtmiştir. Farklı 
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bir raporda değer tespit raporunda parsel üzerinde yapının bulunmadığı gerekçesiyle 

sadece arsanın değerleme işleminin yapıldığı belirtilmiş, yapılan itiraz ve yerinde yapılan 

inceleme sonucunda arsa üzerinde III-A grubu yapının yer aldığı ve yıpranma oranının 

%32 olduğu belirtilerek değer tespiti ve raporlamanın yapıldığı saptanmıştır. İncelenen 

bilirkişi raporlarında yapının yaşına uygun yıpranma oranlarının rastgele seçildiği, 

yapının bakım-kullanım durumu ile yıpranma oranlarının ilişkilendirilmediği, yapının 

kullanım biçimi ve sınıfının rasyonel belirlenemediği ve hatta yapıların kat adedi ve brüt 

alanlarının hatalı olarak alınarak değer tespitinin yapıldığı ve yapılan işlemlerin 

değerleme bilimi ve 2942 Sayılı Kanunun 11’inci maddesinde de sözü edilen 

“uluslararası değerleme standartlarına uygunluğunun” sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bu 

koşullarda gerek idare, gerekse hak sahipleri yapılan kıymet takdiri raporlarının güvenilir 

olmadığı gerekçesiyle itirazların yapıldığı görülmüş olup, yapıların eleştirilerin tutarlı 

bulunduğu vurgulanmalıdır.  

Davalı ve davacı vekillerince taşınmazların değer tespitlerinde yapılan hataların çok bariz 

olduğu ve davaların bu nedenle dava süresinin gereksiz yere uzadığı ve davaların 

sonuçlanma süresinin uzamasına bağlı olarak idarenin faiz ödemek zorunda kaldığı 

dikkati çekmektedir. Seçilmiş 30 adet taşınmazın takdir edilen ve mahkemece karar esas 

alınan taşınmaz kamulaştırma bedelinin, genel olarak piyasa değerinin üzerinde olduğu, 

yine de malikler ve hissedarların proje sonrası oluşacak değer artışı da dikkate alınarak 

oldukça yüksek değer beklentisi içine girdikleri gözlenmiştir. Yan yana iki parsele 

gerçekçi ve objektif açıklama yapıldığı, çok farklı şerefiyeler tespit ettikleri, aynı binada 

çok farklı rakamlar tespit ettikleri ve bu nedenle üçüncü bilirkişi heyetlerince tekrar tespit 

istendiği görülmüştür. Sonuç olarak hazırlanan bilirkişi raporlarında takdir edilen 

taşınmaz bedellerinin birçok parselde piyasa alım-satım değerinin üzerinde gerçekleştiği 

ve yine de maliklerin ödenen kamulaştırma bedellerinden memnun olmadıkları saha 

çalışması sırasında açıkça dikkati çekmiştir. Diğer yandan açılan bedelin tespiti ve tescil 

davalarının süresi içinde tamamlanamaması nedeniyle takdir edilen bedellere de 

genellikle faiz uygulamasının yapıldığı ve bunun da kamulaştırma maliyetinin 

yükselmesine neden olduğu görülmüştür.  
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İncelenen proje alanında gerek davalı idare ve vekilleri ile davalı malik ve hak sahipleri 

ile vekilleriyle yapılan görüşme sonuçlarına göre yapılan kamulaştırma ve kıymet takdiri 

işlemlerinden bütün tarafların memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu ve bu sonucun 

haklı gerekçelerinin de olduğu dikkati çekmektedir. Davalı ve davacı avukatları değer 

tespitlerinde yapılan hataların çok bariz olduğunu, davaların bedele ve raporlara yapılan 

itirazlar nedeniyle uzadığını ve sonuçlanma süresinin beklenen ve kanunda öngörülen 

süreyi aşması nedeniyle idarenin faiz ödemek zorunda kaldığını sıklıkla ileri sürdüklerine 

tanık olunmuştur. Proje alanında mücavir iki parsele gerçekçi ve objektif açıklama 

yapılmadan çok farklı gerekçelerle farklı değer tespitlerinin yapıldığı, bu durumun hem 

aynı, hem de farklı bilirkişi kurumlarınca hazırlanan raporlarda gözlendiği ve hatta aynı 

bina için çok farklı değerleme sonuçlarının ortaya çıktığı ve belirtilen gerekçelerle 

mahkemece aynı taşınmaza ilişkin olarak üçüncü bilirkişi heyetlerince yeniden tespit ve 

kıymet takdirinin yapılmasının zorunlu görüldüğü açıkça ortaya çıkmıştır. 

Proje alanının birinci etabında mahkemelerce alınan bilirkişilerce arsa kıymet takdiri için 

uygun emsallerin seçilmesi, emsal değerinin düzeltilmesi ve arsaların imar hakkı ve 

konum özelliklerine uygun birim değerlerinin rasyonel olarak tespiti yönünden yapılan 

işlemlerin uygun olmadığı, emsal olarak seçilen taşınmazların kamulaştırılan taşınmazlar 

için uygun olmadığı ve emsal değerin düzeltilmesi işlemlerinin hatalı olduğu tespit 

edilmiştir. Proje alanında gerek idarenin kıymet takdiri komisyonu, gerekse 

mahkemelerce seçilen bilirkişi kurullarınca daha objektif çalışılarak analiz ve raporlama 

yapılmasına dayalı olarak değer tespiti yapılabilmiş olsa, uzlaşma oranının yükseltilmesi 

ve anlaşılan taşınmaz bedellerinin kısa sürede ödenmesi ve taşınmaz edinimi sürecinin 

kısa sürede tamamlanarak projenin yapım ve onarım çalışmaları aşamasına geçilmesi ve 

sonuç olarak proje başarısını olumlu yönde etkilenmesi mümkün olabilecektir. Ancak 

uygulama bu biçimde olmamış, kamu yararı kararı alınmasından uzun zaman geçtikten 

sonra “Sur Olayları” meydana gelmiş ve terör riski bertaraf edildikten sonra satın alma 

yoluyla kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır. Olayların sona ermesinden sonraki 

aşamada terör mağduru olan diğer mahallelerde oturanlara sağlanan haklardan taşınmazı 

kamulaştırılan kişilerin de yararlanmak istemeleri ve oluşan değer artışlarından 

faydalanmak istemeleri de memnuniyetsizlik kaynağı olmuştur. Gerek hak sahipleri, 

gerekse vekilleri ve hatta birçok kamu çalışanı tarafından 2942 Sayılı Kanunun 11’inci 
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maddesinde yer alan “taşınmazın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve 

hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma 

şekillerine göre getireceği kâr dikkate alınmaz” hükmü dikkate alınmadan taleplerin 

yapıldığı ve yapılan taleplerin tutarlı olmadığı vurgulanmalıdır. 

Proje alanında yapılan kamulaştırma işlemleri için mahkemece alınan bilirkişi raporları 

için oluşturulan kurullarının; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve değerleme biliminin 

esaslarına uygun olmadığı görülmüştür. Mahkemelerce oluşturulan bilirkişi kurullarının 

kamulaştırma ve değerleme konusuna hâkim olmadıkları ve kamulaştırılacak 

taşınmazların bulundukları mahallede gerekli incelemelerin ve yerinde tespitlerin 

yapılmasına özen gösterilmediği ve sonuç olarak alınan raporların kalitesinin düşük 

olduğu dikkati çekmektedir. Sonuç olarak incelenen proje alanındaki taşınmazların 

tespiti, envanteri ve değerleme işlemleri ve satın alma sürecinin çok yavaş ilerlediği, idare 

bünyesindeki kıymet takdiri komisyonu ve yerel bilirkişi kurullarının değerleme 

çalışmalarının bilimsel esaslar ve uluslararası değerleme standartları yönlerinden kabul 

edilebilir nitelikten uzak bulunduğu, kamulaştırılacak taşınmazların değerleme işleminin 

sadece mühendislik veya mimarlık eğitimi almış kişilerden beklendiği ve bu dallardan 

mezun olan teknik elemanların birçoğunu değerleme bilimi alanında bilgisi ve 

deneyiminin olmaması nedeniyle mücavir parsellerin değerleme sonuçları arasında 

farkların ortaya çıktığı ve  bu sorunların da memnuniyetsizliğin artmasına ve uzlaşma 

oranının düşmesine neden olduğu gözlenmiştir. Öncelikle 6306 Sayılı Kanun’un 12’inci 

maddesi ve daha sonra 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 59’uncu maddesi ile değişik 

2942 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesine göre gerek idare bünyesinde, gerekse bilirkişi 

kurullarında üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve 

lisansüstü programlarından mezun olan uzmanların yer almasının sağlanması yoluyla 

değerleme kalitesinin yükseltilmesi ve proje başarısının artırılmasının mümkün olacağı 

vurgulanmalıdır. Hem kısıtlı kamu kaynağının etkin kullanılması, hem de malikler 

açısından mülkiyet hakkına haksız ve orantısız bir müdahalenin önüne geçilebilmesi 

yönlerinden uygulanacak kamulaştırma yöntemleri ve taşınmaz değerleme işlemlerinin 

bilimsel ilke ve esaslar ile uluslararası standartlara uygun olarak yapılması özel önem 

taşımaktadır. Merkezi ve yerel idarelerle üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi bölümleri ile işbirliği yapılması yoluyla kamulaştırma uygulamalarını 
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iyileştirilmesi ve özellikle idarelerin kamulaştırma birimlerinde çalışan uzmanları ile 

komisyon üyeleri ve bilirkişilerin kamulaştırma ve değerleme eğitimi ve sertifikasına 

sahip olmalarının yaralı olacağı vurgulanmalıdır. Araştırma bulgularının daha sonra 

yapılacak kentsel dönüşüm, yenileme ve koruma uygulamaları için arazi edinimi ve 

kamulaştırma uygulamaları için yol gösterici olması beklenmektedir.  
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4. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Kent yerleşimlerinde altyapı ve üstyapı yatırımları ile kentsel dönüşüm ve koruma 

projelerinde; proje geliştirme ve uygulama çalışmaları için arazi edinimi ve kamulaştırma 

yapılması genellikle zorunlu olmakta ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi 

kapsamında düzenleme ortaklık payı uygulaması ile kamusal hizmetlere ayrılan arazi 

varlığı genel olarak yeterli olmamaktadır. Kamu yatırımları için arazi ediniminde bu 

gerekçe ile kamulaştırma yapılması yoluna gidilmekte ve kamulaştırma sürecinde 

idarelerin birçok hazırlık işlemi yapması zorunlu olmaktadır. Kamulaştırma hazırlık 

işlemlerinin uzun zaman alması, satın alma yöntemi ile kamulaştırmanın başarılı 

olamaması halinde bedelin tespiti ve tescil davasının açılması gerekmekte ve bu davanın 

da uzun zaman alması nedeniyle son 20 yılda birçok idarenin acele kamulaştırma yapması 

yolunu tercih ettikleri görülmektedir. 2942 Sayılı Kanun’un 27’nci maddesine göre 3634 

sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması 

ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel 

kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmazların 

kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili 

idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde söz konusu taşınmazın 2942 Sayılı 

Kanun’un 10’uncu maddesi esasları dairesinde ve yine 2942 Sayılı Kanun’un 15’inci 

maddesi uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından maliki 

adına 10’uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak 

taşınmaza el konulması mümkün olmaktadır.  

Araştırma kapsamında incelenen Diyarbakır ili Sur ilçesi sınırları içindeki Suriçi Bölgesi 

ile tarihi Sur Koruma Bandını kapsayan yaklaşık 187 hektar alan, 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 04.11.2012 tarih ve 

28457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 22.10.2012 tarih ve 

2012/3900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “riskli alan” ilan edilmiş, 6306 Sayılı 

Kanun’un 6’ncı maddesinin (5) ve (6) bendi ile 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden 

Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’un geçici 6’ncı maddesi kapsamında, 

söz konusu alanda yapılacak her türlü uygulama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

sorumluluğuna bırakılmıştır. Proje alanında acele kamulaştırma kararının verilmesinin 
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projenin özelliği ve mevzuatın amir hükümlerine uygun olduğu değerlendirilmektedir. 

İncelenen dönüşüm ve yenileme projesinde acele kamulaştırma uygulamalarının bile 

mevzuatta tanımlanan süreler içinde yapılamadığı ve Suriçi bölgesinin kentsel çöküntü 

alanına dönüşmesi ve güvenlik sorunları gibi sebeplerle kentsel dönüşüm ve yenileme 

alanı ilan edilmesinin isabetli olduğu, acele kamulaştırma kararının alınması hususunda 

da acelecilik durumunun mevcut bulunduğu ve özel kanunlar nedeniyle de acele 

kamulaştırma yöntemine başvurulmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir. 

Kentsel kesimde taşınmazın konumu ve kullanım özellikleri ile diğer birçok niteliğine 

uygun olarak değerleme çalışmasının yapılması zorunlu olmaktadır. Bu özellikler kişiden 

kişiye nitelik ve nicelik bakımından kolayca değişebilmektedir. Dolayısıyla, 

taşınmazların sahip oldukları özelliklerinin objektif ve subjektif değerler kapsamında 

tanımlandığı ve pratikte taşınmazın kesin ve tek bir değerinin tespitinin oldukça güç 

bulunduğu açıktır. Değerleme işlemleri yapılan alanın çöküntü alanı haline dönüşmesi ve 

tescilli eski eserlerin varlığı da gerçekçi taşınmaz değerlerinin ortaya konulmasını daha 

da zorlaştırmıştır. İncelenen proje alanında hazırlanan kıymet takdiri komisyonu raporu 

ve mahkemelerce alınan bilirkişi raporlarının da büyük ölçüde bilimsel esaslar, 

uluslararası değerleme standartları ve özellikle 2942 Sayılı Kanun’un 11’inci ve 12’nci 

maddelerinde belirtilen hususlara uygun olmadığı ve sonuç olarak kamulaştırma 

bedelinin nispeten yüksek olmasının önlenemediği dikkati çekmektedir. Gerek 2942 

Sayılı Kanun’un 27’nci maddesi kapsamında, gerekse 2942 Sayılı Kanun’un 10’uncu 

maddesi kapsamında alınan bilirkişi raporlarında taşınmazın cins ve nev’inin analizi, imar 

ve altyapı özelliklerinin incelenmesi, emsal taşınmaz seçilmesi ve emsal değerinin 

düzeltilmesi gibi yönlerden önemli sorunların olduğu ve karara esas raporların 

birçoğunun kabul edilebilirlikten uzak bulunduğu vurgulanmalıdır.  

İncelenen Suriçi bölgesinde 427 adet konut, 144 adet ticari ve 8 adet diğer yapı olmak 

üzere toplam 579 adet yapının yenileme çalışmasının yapıldığı, ilçede beş proje alanında 

yapılan yenileme çalışmasının yapım sözleşmesi bedelinin toplam 241.315.633,00 TL 

olarak gerçekleştiği ve bunun 99.038.000,00 TL’lik kısmı (%41,04) Alipaşa – Lalebey 

Mahalleleri (5 Bölge) için geliştirilen proje için harcandığı tespit edilmiştir. Örnek olarak 

incelenen Alipaşa – Lalebey Mahalleleri (5 Bölge) Projesi için 2.542.000,00 TL mimari 
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proje hazırlama ve müşavirlik bedeli ve yapım işi için sözleşme bedeli 99.038.000,00 TL 

olmak üzere toplam 101.580.000,00 TL harcamanın yapıldığı saptanmıştır. Toplam proje 

bedeli içinde mimari proje ve müşavirlik bedelinin payının %2,50 olduğu ve bu oranın 

makul düzeyde bulunduğu vurgulanmalıdır. Suriçi ilçesi Alipaşa ve Lalebey mahallerinde 

4.377 özel mülkiyet sahibi kişi, kamu ve vakıf kuruluşuna toplam 57.579.016,00 TL 

kamulaştırma bedeli ödenmiş olup, iki mahallede toplam kamulaştırma maliyetinin 

(57.579.016 TL) toplam projesi yenileme maliyeti (101.580.000 TL) içindeki payının 

%57 dolayında olduğu ve bunun da çok yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Proje 

alanının mimari özellikleri ve uygulama projelerinin detaylarına bakıldığı zaman, yapım 

maliyetinin uygun bulunduğu ve toplam yapım projesi maliyeti içinde arazi edinimi ve 

kamulaştırma giderlerinin payının nispeten yüksek bulunduğu ve bunun da temel 

nedeninin kamulaştırma bedelinin hatalı olarak yüksek takdir edilmesi ile ilişkili 

bulunduğu vurgulanmalıdır.  

İncelenen Suriçi ilçesi Alipaşa ve Lalebey mahallerindeki kentsel dönüşüm kapsamında 

acele kamulaştırma uygulamaları sürecinde memnuniyetsizliğin artmasının nedenlerinin 

başında sürecin uzaması gelmektedir. Proje alanının birinci etap kamulaştırma 

işlemlerinde alınan bilirkişi raporlarında uygun emsallerle daha objektif analiz ve 

raporlama yapılması ve rasyonel nihai bedelin tespitinin yapılabilmiş olsa, uzlaşma 

oranlarının daha yüksek olması, anlaşılan bedellerin kısa sürede ödenmesi ve arazi 

edinimi sürecinin tamamlanması oldukça kısa sürede gerçekleştirilmiş olacak ve bu da 

proje başarısını olumlu yönde etkileyebilecektir. Ancak kamulaştırma uygulamasının 

belirtilen biçimde tamamlanamadığı ve Sur Olaylarının meydana geldiği, terör olayları 

bitirildikten sonra, terör mağduru olan ve kamulaştırma koridoru dışında kalan 

mahallelerde ikamet edenlere sağlanan haklardan taşınmazı kamulaştırılanların da 

yararlanmak istedikleri ve hatta projenin neden olabileceği oluşan değer artışından da 

faydalanmak istedikleri ve bunların yasal olarak karşılanamamasının memnuniyetsizlik 

nedeni olduğu gözlenmiştir. Proje alanı sınırları içinde bulunan ve kamulaştırılacak 

taşınmazların bedellerinin tespiti için hazırlanan bilirkişi raporlarının incelenmesi 

neticesinde oluşturulan bilirkişi kurullarının kamulaştırma ve değerleme konusuna hâkim 

olmadıkları ve gerekli incelemelerin yapılması ve yerinde tespitlere yeterli özenin 

gösterilemediği açıkça dikkati çekmektedir.  
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Gerek idare bünyesinde kurulan kıymet takdiri komisyonları, gerekse mahkemelerce 

seçilen bilirkişi kurullarınca değerleme çalışmasının bilimsel esaslar, yasal düzenlemeler 

ve uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak yapılamadığı ve bunun da proje 

başarısını olumsuz etkilediği gözlenmiştir. Örnek olarak incelenen bir taşınmaza ilişkin 

olarak TOKİ tarafından yapılan değer tespitinde arsa ile üzerindeki 3 ve 4 katlı iki adet 

yapının olduğu, yapıların resmi birim maliyet fiyatları listesinde III Sınıf A Grubunda 

olması gerektiği ve yaş belirtilmeden yıpranma oranı %40 olarak alınarak bedel tespitinin 

yapıldığı, dava dosyasındaki ilk fen bilirkişi heyeti raporunda arsa üzerindeki yapının 3 

katlı olduğunun belirtildiği, inşaat mühendislerinden oluşan bilirkişisi raporda yer alan 

fotoğrafların incelenmesi ve yerinde yapılan tespitin sonuçlarına göre söz konusu arsa 

üzerindeki yapının kısmen 3 kısmen de 4 katlı olduğu, birinci katında çıkmanın yapılmış 

olduğu ve sonuç olarak dava dosyasında bulunan bütün raporların brüt alan ve nihai 

taşınmaz bedeli yönlerinden hatalı olduğu saptanmıştır. Aynı dosyada yer alan başka bir 

raporda yapının bulunmadığı gerekçesiyle sadece arsanın değerleme işleminin yapıldığı 

ve rapora yapılan itirazlar ve yerinde yapılan inceleme sonuçlarına göre arsa üzerinde III-

A grubu yapının olduğu ve yaşına uygun yıpranma oranının %32 olması gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Belirtilen sorunlar kıymet takdiri sürecinde arsa üzerinde tespit ve 

envanter çalışmasının dikkati ve tekniğine uygun olarak yapılamadığı ve hak sahipleri 

tarafından yapılan değerleme raporlarının güvenilir bulunmadığı gerekçesi ile sürekli 

olarak itirazların yapılmasının olağan görüldüğü vurgulanmalıdır. Sonuç olarak 

taşınmazların takdir edilen değerleri ile piyasadaki olası bedelleri arasında önemli ölçüde 

sapmaların olması ve takdir edilen değerlerin maliklerin hakkaniyete uygun olarak takdir 

edilmesi gereken kamulaştırma bedellerinden daha düşük olmasının kaçınılmaz olduğu 

ortaya çıkmaktadır.   

İncelenen proje alanında gerek davalı idare ve vekilleri ile davalı malik ve hak sahipleri 

ile vekilleriyle yapılan görüşme sonuçlarına göre yapılan kamulaştırma ve kıymet takdiri 

işlemlerinden bütün tarafların memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu ve bu sonucun 

haklı gerekçelerinin de olduğu dikkati çekmektedir. Davalı ve davacı avukatları değer 

tespitlerinde yapılan hataların çok bariz olduğunu, davaların bedele ve raporlara yapılan 

itirazlar nedeniyle uzadığını ve sonuçlanma süresinin beklenen ve kanunda öngörülen 

süreyi aşması nedeniyle idarenin faiz ödemek zorunda kaldığını sıklıkla ileri sürdüklerine 
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tanık olunmuştur. Proje alanında mücavir iki parsele gerçekçi ve objektif açıklama 

yapılmadan çok farklı gerekçelerle farklı değer tespitlerinin yapıldığı, bu durumun hem 

aynı, hem de farklı bilirkişi kurumlarınca hazırlanan raporlarda gözlendiği ve hatta aynı 

bina için çok farklı değerleme sonuçlarının ortaya çıktığı ve belirtilen gerekçelerle 

mahkemece aynı taşınmaza ilişkin olarak üçüncü bilirkişi heyetlerince yeniden tespit ve 

kıymet takdirinin yapılmasının zorunlu görüldüğü açıkça ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak 

hazırlanan bilirkişi raporlarında takdir edilen taşınmaz bedellerinin birçok parselde piyasa 

alım-satım değerinin üzerinde gerçekleştiği ve yine de maliklerin ödenen kamulaştırma 

bedellerinden memnun olmadıklarının, saha çalışması ve gözlemleri sırasında sıklıkla 

beyan edilmesi dikkati çekici bulunmuştur. Diğer yandan taşınmazın bedelinin tespiti ve 

tescil davasının süresi içinde tamamlanamaması nedeniyle takdir edilen bedellere de faiz 

uygulamasının, kamulaştırma maliyetinin yükselmesine neden olduğu vurgulanmalıdır.   

Araştırma sonuçlarına göre proje alanındaki taşınmazların tespiti, değerleme ve satın 

alma sürecinin çok yavaş ilerlediği, idare bünyesindeki kıymet takdiri komisyonu ve yerel 

bilirkişi kurullarının değerleme çalışmalarının bilimsel esaslar ve uluslararası değerleme 

standartları yönlerinden kabul edilebilir nitelikten uzak bulunduğu, kamulaştırılacak 

taşınmazların değerleme işleminin sadece mühendislik veya mimarlık eğitimi almış 

kişilerden beklendiği ve bu dallardan mezun olan teknik elemanların birçoğunu 

değerleme bilimi alanında bilgisi ve deneyiminin olmaması nedeniyle mücavir parsellerin 

değerleme sonuçları arasında farkların ortaya çıktığı ve bu sorunların da 

memnuniyetsizliğin artmasına ve satın alma yoluyla kamulaştırma işleminde uzlaşma 

oranının düşmesine neden olduğu gözlenmiştir. Öncelikle 6306 Sayılı Kanun’un 12’nci 

maddesi ve daha sonra 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 59’uncu maddesi ile değişik 

2942 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesine göre gerek idare bünyesinde, gerekse bilirkişi 

kurullarında üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve 

lisansüstü programlarından mezun olan uzmanların yer almasının sağlanması yoluyla 

değerleme kalitesinin yükseltilmesi ve proje başarısının artırılmasının mümkün olacağı 

vurgulanmalıdır. 

Kentsel dönüşüm, yenileme ve koruma projeleri, altyapı, enerji ve madencilik projeleri 

başta olmak üzere özellikli projelerde arazi edinim, kamulaştırma hazırlık işlemleri, 
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değerleme, satın alma sürecinin yönetimi, dava sürecinin takibi ve idareler için 

savunmaya esas raporlama çalışmalarının özel önem taşıdığı ve bu tür çalışmaların 

üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü 

programlarından mezun olan uzmanların sorumluluğu altında yapılması zorunlu 

görülmektedir. İdare bünyesinde kurulan kıymet takdiri komisyonlarının oluşumu ve 

komisyonlarda görev alacak kişilerin niteliklerinin yükseltilmesi, başarılı satın alma 

sürecinin gerçekleştirilmesine olanak verecektir. Ayrıca mahkemelerce seçilecek bilirkişi 

kurullarında mutlaka üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin 

lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan uzmanların seçilmesi ve bu yolla 

değerleme çalışmasının kalitesinin yükseltilmesi zorunlu görülmektedir. Kentsel 

dönüşüm, yenileme ve koruma projelerinin sınırlarının tespiti, proje alanının durum 

analizi ve kamu yararı kararının alınması, kamulaştırma hazırlık işlemlerinin yapılması, 

taşınmaz değerleme, proje geliştirme ve proje değerlemesi, taşınmaz edinimi süreç 

yönetimi, şerefiye uygulaması ile etki değerleme çalışmalarının yapılması gibi konuların 

merkezi ve yerel idarelerde üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan uzmanların sorumluluğu 

altında yürütülmesi ve bu çerçevede 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilgili diğer yasal 

düzenlemelerde gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.   
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