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                                      KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA  

            ŞAHVER İREM YAZICIOĞLU 

     

 

       ÖZ  SAYFASI  

 

Doktrindeki görüşler ve özellikle Yargıtay  kararları ışığında - yeri geldikçe 

Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi,  Danıştay  ve Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi kararlarına da yer verilerek- kamulaştırmasız el atmanın  

değerlendirilmesi , unsurlarının açıklanması , kamulaştırmasız el atma halinde 

açılabilecek davaların incelenmesi  ve bu şekilde kavrama açıklık getirilmesi  

çalışmamızın  özünü oluşturmaktadır.  

Kamulaştırmasız el atma ,  idare tarafından gerçekleştirilen bir haksız  

niteliğini taşıyan , herhangi bir kanuni dayanağı bulunmayan,   doktrindeki görüşler 

ve Yargıtay kararları ile zaman içinde gelişmiş ve halen de gelişimini sürdürmekte 

olan bir kurumdur.  İşte kurumun  bu niteliği , konunun   incelenmesinde ağırlıklı 

olarak doktrindeki görüşlere ve Yargıtay kararlarına yer verilmesi  gereğini 

doğurmuş ve özellikle  doktrindeki görüşler ve Yargıtay’ın yaklaşımı dikkate 

alınarak açıklamalarda bulunulmuştur. Ayrıca,  konuyla bağlantılı  kanuni bir 

düzenleme bulunduğu ölçüde  kanuni düzenlemelere de yer verilmeye 

çalışılmıştır.Yine, kamulaştırmasız el atma halinde  idarenin sorumluluğu özel 

hukuka tabi  bir sorumluluk ( haksız fiil sorumluluğu) olduğundan ve özel hukuk (  

Türk Medeni Kanunu  ve Türk Borçlar Kanunu ) hükümleri de kurumun  niteliği 

gereği uygulama alanı bulduğundan  zaman zaman , konunun bütünlüğünün 

sağlanabilmesi adına, ayrıntıya girmemeye çalışılarak Türk Medeni Kanunu ve  Türk 

Borçlar Kanunu’nun konumuzla ilgili hükümlerinden de 

yararlanılmıştır.Çalışmamızın Sonuç ve Öneriler bölümünde de kamulaştırmasız el 

atmanın Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil etmesi sebebiyle Türk Ceza 

Kanunu’nun ilgili hükümlerine yer verilmiştir. 
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                 ENCROACHMENT WİTHOUT CONDEMNATION  

                                        ŞAHVER İREM YAZICIOĞLU 
                                                

                                                    ABSTRACT 

 

Under the light of the dictums in the doctrine and especially decrees of the 

Supreme Court of Appeal, evaluation of  encroachment without condemnation , 

explanations of items (requirements) thereto, inspection of possible law suits in case 

of  encroachment without condemnation  and clarifying the concept in this manner 

by including the decrees of Constitutional Court, Court of Disputes, State Council 

and Supreme Military Administrative Court where appropriate - constitute the main 

context of our study. 

 

Encroachment without condemnation is an association which bears an unfair 

characteristic realized by the administration without any legal basis and which has 

developed in the course of time  with the dictums in the doctrine and decrees of 

Supreme Court of Appeal  and is still developing. Especially this characteristic of the 

association has created the need for including primarily the dictums in the doctrine as 

well as the decrees of the Supreme Court of Appeal for a better examination of the 

issue and explanations have been given considering particularly the dictums in the 

doctrine and the approach of the Supreme Court of Appeal. Furthermore, effort has 

been made to include also the legal arrangements, if any, in connection with the 

issue. In addition, because the responsibility of the administration in case of 

encroachment without condemnation is subject to private law (tort liability) and 

because the provisions of the private law (Turkish Civil Code and Turkish Code of  

Obligations)  are applicable due to the nature of the association, relevant provisions 

of Turkish Civil Code and Turkish Code of Obligations have also been utilized from 

time to time without getting into too much detail in order to maintain the integrity of 

the context.In the Conclusion and Recommendations chapter of our study, relevant 

provisions of the Turkish Criminal Law have been included due to the fact that 
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encroachment without condemnation is considered as a crime according to the 

Turkish Criminal Law.  
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                                                     ÖNSÖZ  

 

Bu  çalışmamızda  kamulaştırmasız el atma  kavramı , kamulaştırmasız el 

atmanın    unsurları  ile kamulaştırmasız el atma halinde açılabilecek davaları  , bu 

bağlamda kamulaştırmasız el atma halinde gerek taşınmaz malikine gerekse de 

kamulaştırmasız el atan idareye tanınan dava haklarını  doktrindeki görüşler ve  

uygulamadaki durum  - özellikle Yargıtay kararları ve gerekli görüldüğü ölçüde 

Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi , Danıştay  ve Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi kararları - ışığında ele almak amaçlanmıştır. Kavramın gelişiminde 

Yargıtayca verilen kararların önemi sebebiyle Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları 

ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve  Yargıtay Hukuk Dairelerince  verilen kararlar 

özellikle ele alınarak  değerlendirilmiş , kavramın  uygulanmasında  ortaya çıkan 

sorunlar ile doktirinde  bu sorunlara yönelik olarak getirilen çözüm önerilerine yer 

verilmiş ve bazı  sorunlara ilişkin kendi yorum eleştiri   ve  değerlendirmelerimizle 

çözüm önerilerimizden de söz edilmiştir. Belirtmek gerekir ki, kamulaştırmasız el 

atmanın kanuni  bir dayanağının bulunmaması  ve bu nedenle ağırlıklı olarak 

doktrindeki görüşler ve Yargıtay  kararlarına yer verilmesi gereğinin  hasıl olması  

çalışmamızın hazırlanmasında karşılaştığımız bir güçlük olmuştur. Zira özellikle 

Yargıtay’ın çeşitli dairelerinin - hatta bazen  aynı Yargıtay  Dairelerinin-  verdikleri 

kararlar arasında çelişkiler bulunduğu tespit edilmiş ve  bu çelişkilerin  giderilmesi 

amacıyla kendi yorum ve değerlendirmelerimize yer verilmeye çaba harcanmıştır.  

Tez konumuz olarak  kamulaştırmasız el atma konusunu seçmemizde bu 

konunun   salt idare hukuku kapsamına girmemesi , idare hukuku ile birlikte özel 

hukuku da ilgilendiren bir konu - kamulaştırmasız el atmanın idarenin  bir haksız fiili  

olduğu  ve idarenin bu fiilden sorumluluğunun  özel hukuk hükümlerine tabi  olduğu 

düşünülürse - olması etkili olmuştur. Böylelikle salt idare hukukunu ilgilendiren 

tümüyle kamu hukuku hükümlerine tabi olan bir kurumu incelemek yerine farklı 

hukuk  sahalarını ( hem  özel hukuk  hem de  kamu hukuku) ilgilendiren  bir çalışma 

yapmak suretiyle daha geniş bir alanda inceleme yapma imkanı  bulmak 

amaçlanmıştır. Bu nedenle tezin belirli bölümlerinde  ( mülkiyet  kavramı ve tarihsel 

gelişimi ile Türk Hukuku’nda düzenlenmesinin  incelendiği birinci bölüm, 
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kamulaştırmasız el atmanın mülkiyet hakkına etkisinin ele alındığı  üçüncü  bölüm  

ve kamulaştırmasız el atma halinde taşınmaz malikine tanınan dava haklarının  

incelenerek  değerlendirildiği   dördüncü  bölüm) özel hukuk  alanına giren konulara 

da ayrıntıya girmemeye çalışılarak değinilmiş ve açıklamalarda bulunulmuştur.  

Ayrıca konumuzla bağlantılı olarak fazla  çalışma yapılmamış olması (  örneğin  bir 

idare hukuku kurumu  olarak kamulaştırma  konusu üzerinde çok sayıda çalışma 

yapılmıştır) ve  son zamanlarda idarenin kamulaştırma yoluna başvurmaksızın özel 

mülkiyetteki taşınmazlara el atma  yolundaki fiillerinin  artması ( bu konudaki 

Yargıtay kararlarının da çokluğu dikkate alındığında ) nedeniyle uygulamada da sık 

karşılaşılması konuyu seçmemizde etkili diğer  nedenler  olmuştur. 

Tez çalışmamızın hazırlanmasında hiçbir fedakarlığı esirgemeyerek  her 

konuda yardımcı olan Değerli Danışman Hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Şebnem 

SAYHAN’a  , çalışmam boyunca ilgi ve yardımlarını eksik etmeyen Değerli  Hocam  

Sayın  Doç. Dr Tufan ÖĞÜZ’e sonsuz teşekkürlerimi  sunarım.  
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GİRİŞ 

 

  Çağımızda  özellikle 1920’li yıllardan bu yana Devlet anlayışında  önemli 

değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır. Önceleri sadece güvenlik, savunma, 

zabıta, dışişleri ve  adalet  gibi hizmetleri sağlamakla görevli olan devlet anlayışı  

günümüzde yerini sosyal ve ekonomik yaşamda aktif rol oynayan sadece kalkınma 

amacı gütmekle kalmayıp topluma hizmet götüren  Sosyal Devlet anlayışına 

bırakmıştır. Bu gelişim sonucunda , hemen tüm ülkelerde Sosyal Devlet kavramı bir  

Anayasal  müessese olarak düzenlenmiştir. Sosyal devlet ilkesi gereği devlet,  

vatandaşlara sadece klasik hak ve hürriyetleri sağlamakla kalmayıp aynı zamanda 

sosyal hakları da sağlayıp  güvence altına almak durumundadır. İşte Devlet  

anlayışındaki değişiklikler  ve  Sosyal Devlet ilkesinin kabulü sonucu günümüzde 

Devlet,  genişleyen faaliyet  (görev) alanı içerisine dahil olan ve giderek artan kamu 

hizmetlerini  düzenli ve sürekli bir şekilde gerçekleştirebilmek  için taşınır ve 

taşınmaz mallar dahil birçok kaynağa gereksinim duyar hale gelmiştir.  Kamu 

hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmaz mallar Devlet veya 

diğer kamu  tüzel kişileri tarafından bazen, maliklerin rızası ile edinilebilir. Ancak bu 

yöntem her zaman yeterli olmayabilir, malikler taşınmazlarını satmayı kabul 

etmeyebilirler. İşte bu durumlarda idare sahip olduğu kamu gücüne dayanarak 

taşınmaz malların mülkiyetini malikin rızasına bakılmaksızın karşılık gelen bedeli 

peşin ödemek şartıyla  ve Anayasa ile Kamulaştırma Kanunu’nda öngörülen 

prosedürlere  uygun olarak ele geçirebilir.  Kamulaştırma, gerekli prosedüre uyularak 

yapıldığında mülkiyet hakkının özünü zedelemeyen , kaynağını Anayasa’dan ve 

kanundan alan hukuka uygun bir kurumdur. Ancak idareler zamanla Anayasa’nın 

tanıdığı ve kanunlarla  düzenlenen kamulaştırma işlemine başvurmaksızın özel 

mülkiyetteki taşınmazlara el atmaya başlamıştır. İdarenin bu nitelikteki fiilleri , 

mülkiyet hakkına hukuka aykırı bir müdahale teşkil etmekte, ayrıca  Hukuk Devleti 

ilkesi ve onun bir gereği olan kanuni idare ilkesiyle bağdaşmayan fiili bir durumun 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır ki bunlar   “kamulaştırmasız el atma” olarak 

adlandırılmaktadır.İşte, çalışmamızın konusunu da kamulaştırmasız el atma   
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oluşturmaktadır. Konunun incelenmesi  bakımından  çalışmamız  4  bölüme 

ayrılmıştır. Bu bağlamda;  

Çalışmamızın  konusunu oluşturan idarenin  kamulaştırmasız el atma  

fiillerinin mülkiyet hakkına müdahale teşkil  edici  özellikleri gözönünde 

bulundurularak  çalışmamızın  “Mülkiyet Kavramı ve Mülkiyetin Sınırlandırılması: 

Mülkiyete Müdahale Yolları” başlıklı birinci bölümde  sırayıyla; mülkiyet kavramı 

ve tarihsel gelişimi, mülkiyet hakkının Türk Hukuku’nda ( Türk Medeni Kanunu ve 

1982 Anayasası’nda ) düzenlenmesi , kamu hukukunda mülkiyet hakkına getirilen 

sınırlamaların : müdahalelerin gerekçesi olarak  kamu yararı kavramı, mülkiyet 

hakkına  yönelik hukuka uygun müdahalelerden birisi olarak kamulaştırma ,- ve çok 

fazla ayrıntıya girmemeye çalışılarak- kamulaştırma dışında mülkiyet hakkına 

yönelik diğer hukuka uygun müdahale yolları ile mülkiyet hakkına hukuka aykırı 

müdahale olarak kamulaştırmasız el atma kavramı üzerinde durulmuştur. 

Kamulaştırmanın mülkiyet hakkına hukuka uygun bir müdahale türü olarak diğer 

hukuka uygun müdahale türlerinden  ayrı bir başlık altında incelenmesiyle  güdülen  

amaç kamulaştırma kapsamında değerlendirilecek idari işlemlerin , idarenin  

kamulaştırmasız el atma fiillerinden  ayırtedilmesidir. Zira,  çalışma konumuz olan 

kamulaştırmasız el atma  ancak usulüne uygun bir kamulaştırmanın söz konusu 

olmadığı durumlarda gündeme gelebilecektir. Bu nedenle , kamulaştırma kavramı ve 

kamulaştırmanın  4650 sayılı Kanunla  değişik Kamulaştırma Kanunu’nda  ne 

şekilde düzenlendiği -4650 sayılı kanunla Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan ve 

Kamulaştırma Kanunu’nun  sistemini etkileyen temel değişikliklere yer verilmeye 

çalışılarak-  konusu  ayrı bir başlık altında  ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.  

Çalışmamızın “Kamulaştırmasız El Atma ve Kamulaştırmasız El Atmanın 

Unsurları ”  başlıklı ikinci  bölümünde ,  kamulaştırmasız el atma kavramı , 

doktrinde kavrama  ilişkin yapılan tanımlamalar ışığında ele alınmış, ayrıca 

kamulaştırmasız el atmadan söz edilebilmesi için gerekli olan unsurlar ayrıntılı bir 

şekilde incelenmiştir. Yine bu bölümde  kamulaştırmasız el atma , benzer 

kavramlarla karşılaştırılmış , bu şekilde diğer kavramlarla arasındaki benzerlik ve 

farklılıklar  ortaya konulmaya çalışılarak kavrama açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.    

Çalışmamızın “ Kamulaştırmasız El Atmanın  Hukuki Niteliği ( Fiili Yol 

Kavramı) ve Mülkiyet Hakkına Etkisi ” başlıklı  üçüncü  bölümünde,   öncelikle 
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kamulaştırmasız el atmanın hukuki niteliği - bu bağlamda  fiili yol kavramı , fiili 

yoldan söz edilebilmesi için gerekli şartlar ve fiili yolun sonuçları- ayrıntılı bir 

şekilde ele alınmıştır. Bu bölümde ayrıca , kamulaştırmasız el atma halinde taşınmaz 

maliki tarafından  açılabilecek davaların  tespit edilebilmesi için kamulaştırmasız el 

atma ile taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını kaybettiği haller ile mülkiyet hakkını  

kaybetmediği haller  arasında bir ayrıma gidilmiş  ve yapılan bu ayrıma göre 

taşınmaz malikinin hangi davaları  açabileceği  saptanmaya çalışılmıştır.   

Çalışmamızın son bölümü olan dördüncü  bölümde ise, kamulaştırmasız el 

atma halinde açılabilecek davalar - gerek taşınmaz malikinin açabileceği, gerekse de 

kamulaştırmasız el atan idarenin açabileceği davalar – incelenmiştir. Bu bölümde 

taşınmaz maliki  tarafından açılabilecek müdahalenin men’i ( el atmanın önlenmesi) , 

bedel, tazminat ve ecrimisil davaları ayrı başlıklar altında ayrıntılı bir  şekilde ele 

alınmaya   çalışılmıştır. Bu incelemede,  her bir dava türü  için    öncelikle genel 

olarak açıklama yapılmış daha sonra davaların tarafları , süre,  görevli  ve yetkili 

mahkeme  başlıkları   altında davalarla ilgili ayrıntılı  bilgiler verilmiştir. Ayrıca yeri 

geldikçe Yargıtay’ın bakış açısını yansıtabilmek adına Yargıtay kararlarından da söz 

edilmiştir.  Bedel davaları açısından  ayrıntılı açıklamalar yapılarak , arsa vasfındaki 

taşınmazların değerinin tespiti, arazi vasfındaki taşınmazların değerinin tespiti, 

üzerinde ağaç bulunan taşınmazın ( arsa veya arazinin)  değerinin tespiti , üzerinde 

yapı  bulunan taşınmazın ( arsa veya arazinin)  değerinin tespiti , irtifak değerinin 

tespiti, kısmi kamulaştırmasız el atma karşılığının tespiti  konuları ayrı başlıklar 

altında ele alınarak incelenmiştir. Yine, bedel , tazminat ve ecrimisil davaları 

açısından faiz  talebi sözkonusu olabileceğinden  bu davalarda faiz talebine ilişkin 

açıklamalarda da bulunulmuştur. Kamulaştırmasız el atma  halinde taşınmaz maliki 

tarafından açılabilecek davalarda uygulanacak ortak hükümler  ve  idarenin 

açabileceği tapu iptali davası ile  idarenin taşınmazın  mülkiyetini iktisap etmesi 

konularına  da yine  dördüncü  bölümde yer verilmiştir.  

Çalışmamızın  dördüncü  bölümünden sonra ise Sonuç ve Öneriler bölümü 

yer almaktadır ki, bu bölümde  konuyla ilgili yorum ve  değerlendirmelerimiz ile   

uygulamadaki eksikliklere  yönelik  eleştirilerimiz ve  çözüm önerilerimiz  üzerinde 

durulmaya çaba harcanmıştır. 
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I-  MÜLKİYET KAVRAMI VE MÜLKİYETİN 

SINIRLANDIRILMASI : MÜLKİYETE MÜDAHALE YOLLARI  

 

 A.Mülkiyet Kavramı ve  Tarihsel  Gelişimi  

Mülkiyet yalnızca  pozitif hukuku ilgilendiren bir kurum olmayıp, bununla 

birlikte hukuk felsefesi , hukuk sosyolojisi, ve ekonomi bilimlerini de yakından 

ilgilendiren  ve hukuki niteliğinin yanında sosyal, felsefi, ahlaki ve ekonomik açıdan 

da çok büyük  önemi olan bir  kurumdur. Bu sebeple mülkiyet kavramının 

açıklanmasında, sadece belirli bir yer ve belirli bir zamandaki temel görüşleri 

yansıtan kanuni düzenlemeleri incelemekle sınırlı kalmamak gerekmektedir. Zira 

mülkiyet kavramı gerek niteliği ( mahiyet) gerek kapsamı ( şumul) gerekse de 

açıklanma ( teorik dayanaklar) açılarından çağlar ve sistemler içinde değişikliklere 

uğrayarak , farklı anlamlar kazanmış ve gelişmiştir.1Bu gelişim aşamasında genel 

olarak birbirine zıt iki görüşün benimsendiği gözlenmektedir. 

Birinci görüş, kaynağını Roma ve Pandekt Hukuklarının mülkiyet 

anlayışından alan ve etkilerini 19. yüzyıl  ve hatta  20. yüzyılın başlarına kadar 

göstermeye devam eden klasik görüştür. Klasik görüşe göre, mülkiyet hakkı kutsal, 

dokunulmaz ,  zamanaşımına uğramaz, mutlak, sınırsız , tekelci ve doğal bir haktır. 

Bu görüş malik - şey ( eşya) ilişkisinde malike eşya üzerinde sınırsız ve mutlak bir 

hak tanır,  malik mülkü üzerinde  mutlak , sınırsız, tekelci bir hakimiyete sahiptir. 

Klasik görüşte , malikle şey ( eşya) arasındaki ilişkide araya giren başka bir güç  

veya unsurun  sözkonusu olamayacağı kabul edilmekte  ve mülkiyet hakkı doğal, 

kişiye bağlı , vazgeçilemeyen, şeyin niteliğine  yada miktarına göre değişmeyen, 

dokunulmaz ve kutsal bir hak olarak nitelendirilmektedir. Birey bu hakka doğal 

olarak özgürlük hakkı gibi yalnız insan olması nedeniyle sahiptir. Klasik  görüşün 

temel aldığı değer bireydir. Bireyin menfaati toplumun menfaatinden önce gelir. 

Birey bu  hakkını  dilediğince kullanabilir, devlet  ise  kendinden önce var olan ve 

                                                
1 Esin Örücü, Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı : Mülkiyet Hakkının 
Sınırlanması, İstanbul, Sulhi Garan , 1976, s.8  
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varlığını kabul etmek durumunda olduğu bu hak ve özgürlükleri kendine göre bazı 

neden ve amaçlarla sınırlayamaz  yada  bunlara  müdahalede bulunamaz.  2 

Klasik görüşe göre mülkiyet hakkı malike şey (eşya)  üzerinde mutlak ve 

sınırsız hakimiyet sağlayan yetkilerden oluşur. Mülkiyet ilişkisi anlamını malikin  

edinme ve elde bulundurma, kullanma, yararlanma, tasarrufta bulunma ( işlemlere 

konu yapabilme) , elden çıkarma ve başkalarına engel olma yetkilerinde  bulur. 

Mülkiyet hakkını oluşturan bu yetkiler mülkiyetin türüne, konusuna ve mülkiyete 

konu olan şeye göre değişmez. Diğer bir deyişle, bu görüş çerçevesinde,  mülkiyet 

hakkı yalnızca bir yetkiler demeti ( bundle of powers) olarak kabul edilmekte ve 

mülkiyet hakkının içeriğinde yer alan ve malike yükletilen ödevlerin varlığı 

reddedilmektedir. Mülkiyetin içeriğinde olan yetkilere sosyal ihtiyaçlar dolayısıyla 

bazı sınırlamalar getirilse de, bu sınırlamalar istisnai nitelik taşırlar. Bunlar mülkiyet 

kavramının yapısında var olan ödevler değildir,zira mülkiyet kavramı ödeve 

yabancıdır, özünde ödev yoktur. Bu sınırlamalar, sonradan , dıştan  kanunla 

yükletilen ödevler olarak kabul edilmelidir.3 

Özetle,  klasik görüşe göre mülkiyet, malik ile şey ( eşya) arasında , başka 

güç ve unsurların müdahale ederek araya girme yetkisine sahip olmadığı bir ilişkidir. 

Ancak yukarıda bahsedilen  anlamdaki mülkiyet ilişkisi 20. yüzyılın 

başlarından itibaren çok önemli değişikliklere uğramaya başlamıştır. Malikle şey  ( 

eşya) arasındaki ilişkiye malik ve şey dışında başka güç ve unsurların da dahil 

olabileceği düşüncesi öncelikle komşular ( yakın çevre) açısında söz konusu olmuş 

ve komşulara karşı ödevler kabul edilmeye başlanmıştır. 4 Öte yandan kamu yararı 

kavramındaki gelişmelerin de etkisiyle, giderek toplum da malik ile şey (eşya) 

arasındaki ilişkiye üçüncü bir unsur olarak dahil olmuş ve bu ilişkinin sosyal 

                                                
2 İnci Ercan, “Yargıtay Kararlarında Oluşan Son EğilimlerleKamulaştırma , Acele İşlerde El Koyma, 
Acele Kamulaştırma”, İstanbul , y.y, 2000  s.23    Örücü a.e. s. 8-12  Yavuz Erdoğan, “ Kamu Hukuku 
Açısından Mülkiyet Hakkı” 
(çevirimiçi)http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=34, s. 6 12 Aralık 2007 
3 Ömer Köroğlu, “Bir  İdari İşlem Olarak Kamulaştırma”, İstanbul, y.y.,  1993, s. 34   Saim Tuğrul, 
Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı ve Sınırlandırılması, İstanbul, Kazancı Hukuk , 2004, 
s. 5  Örücü a.e , Ercan a.e s. 23-24 Yavuz Erdoğan, “ Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”, 
(çevirimiçi)http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=34, s. 6 12 Aralık 2007 
4 Örücü a.e., s.10 
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fonksiyonu benimsenmiş, yine nitelikçe mülkiyet ilişkisi kanunlarla tanınan ve 

kapsamı da kanunlarla çizilen bir hak olarak kabul edilmeye başlanmıştır.5 

İkinci görüş olarak nitelendirebileceğimiz ve bugünkü aşamada ulaşılan 

modern (çağdaş) mülkiyet anlayışı çerçevesinde, artık mülkiyet ilişkisi malik ile 

şey arasındaki bilateral bir ilişki olmaktan çıkmış ve sosyal fonksiyonun 

kabulüyle  malik, sosyal çevre ( toplum) ve mülkiyete konu olan şey arası bir 

üçgen ilişki haline dönüşmüştür.6 

Modern (çağdaş) mülkiyet anlayışının diğer bir özelliği de mülkiyet 

hakkının sadece yetkilerden değil aynı zamanda ödevlerden oluştuğunun kabul 

edilmesidir.7  Gerçekten de bireyci düşünce yapısından sıyrılıp , insan bir sosyal 

çevre içinde ele alındığında  her hak gibi mülkiyet hakkının da hak sahibine 

tanıdığı yetkilere karşılık ona birtakım ödevler yüklediğinin kabul edilmesi çok 

doğaldır. Zira insanlar bir sosyal varlık olarak bir arada yaşarlar  ve tabiatla olan 

ilişkilerinde çoğu kez toplumun bir ferdi olarak davranırlar. İhtiyaç duyulan 

şeylerin ( nesnelerin) üretimini , mübadelesini ve tüketimini toplum dışında 

düşünmek mümkün değildir. Sosyal bir nitelik taşıyan insan- mülkiyet ilişkisinin 

hak ve özgürlükleri olduğu kadar ödevleri de içermesi ilişkinin niteliğinin olağan 

bir sonucudur.8Ancak mülkiyet hakkının kapsamında yer alan bu ödevler klasik 

görüşün aksine, ona dıştan ve sonradan yüklenen sınırlamalar olarak 

nitelendirilmemeli, kamu yararı amacıyla malike yükletilen ve mülkiyet hakkını 

oluşturan ödevler olarak düşünülmelidir.9  

Modern (çağdaş) mülkiyet anlayışına göre mülkiyet, malik ile sahip 

olunmaya elverişli her çeşit şey arası bir ilişkidir, bu ilişki toplum hayatı içinde 

ve topluma oranla sosyal fonksiyonuna göreli bir anlam taşır. İçeriği, kapsamı ve 

                                                
5 Ercan a.g.e, s. 24-25 
6 Örücü a.g.e,  s. 12-13 
7Yavuz Erdoğan, “ Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”, 
(çevirimiçi)http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=34, s. 9  12 Aralık 2007  
Modern (çağdaş) mülkiyet anlayışı malikin  ödevlerinin   yapmama, katlanma ve yapma 
ödevleri olmak üzere üç gruba ayrılabileceğini  kabul etmektedir . Yapmama (kaçınma) ödevi, 
malikin hukuk düzeninin mülkiyete çizdiği sınırları aşan eylem ve işlemleri yapmamasıdır. 
Katlanma ödevine ilişkin olarak ise kamulaştırma  örnek verilebilir. Bazen kişi kamu için 
malını feda etmek zorunda kalabilir. Yapma ödevi  ise malikin olumlu davranışlarda 
bulunmasını gerektirir. Örnek olarak vergi ödeme yükümlülüğü verilebilir.  
8 Tuğrul,a.g.e , s.3  
9 Ercan a.g.e, s.25 
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niteliği belirli yer ve zamanda kanunlarla saptanır, düzenlenir ve sınırlanır. 10 

Diğer bir ifadeyle , mülkiyet hakkı geçen yüzyılın bireyci öğretilerinin etkisi 

altında malikin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, kutsal  ve doğal haklardan 

sayılırken  günümüzde bu görüş değişmiş  ve  mülkiyet sahibi tarafından 

dilediğince ve sınırsızca kullanılamayan , gerektiğinde kamu yararına kanunlarca 

sınırlandırılan, malikine yetkiler yanında ödevler de yükleyen , sosyal işlevi de 

olan bir hak olarak görülmeye başlanmıştır.11 Mülkiyet artık, eşya üzerinde en 

geniş yetkiler tanıyan bir ayni hak değil, bu yetkilerin  yanında ödevler de 

yükleyen sosyal niteliği de olan bir hak olup  mülkiyetten doğan ödevler ve 

yetkiler arasında bir asıl- istisnai ilişkisi de kurulamaz, yani yetkiler kural ödevler 

istisnadır  denilemez. 12 Mülkiyet hakkı,  bir sınırlı  nisbi hak  niteliği taşır. Hak 

sahibi hakkını dilediği gibi değil, belli bir  biçimde kamu ve toplum yararına 

uygun kullanmak zorundadır.13  

 Mülkiyet kavramının özünde sadece yetkiler  olduğunu kabul eden ve 

buna karşılık ödevleri yadsıyan klasik mülkiyet anlayışı  ile özel mülkiyeti kabul 

etmeyen marksist sistem anlayışı günümüzde terk edilmiş olup, özde mülkiyet  

hakkının varlığını tanıyan ama biçimde bu hakkın kullanılmasını sınırlandıran ve 

bunun toplum yararına aykırı olamayacağını benimseyen karma mülkiyet anlayışı 

( modern-çağdaş mülkiyet anlayışı- sosyal devlet anlayışı) hakimiyet kazanmıştır. 

Bu anlayış içerisinde mülkiyet hakkının özüne egemen olan tasarruf serbestisinin 

sınırsız olarak kabul edilmesi  olanaksızdır.14 Anayasa Mahkemesi ( AYM) de  

02.06.1964 gün ve 1964/13E. 1964/43K sayılı kararında günümüzde modern 

mülkiyet anlayışının hakimiyet kazandığını şöyle vurgulamıştır: “ mülkiyet hakkı 

geçen yüzyılın ferdiyetçi doktrinlerinin etkisi altında malikin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, kutsal 

ve doğal hakardan sayılırken günümüzde bu görüş değişmiş ve mülkiyet hakkı , malikine toplum 

yararına bazı ödevler ve görevler yükleyen sosyal bir hak olarak görülmeye başlanmıştır.” 
15

 

                                                
10 Örücü a.g.e, s.16 
11 Ercan a.g.e., s.25 Yavuz Erdoğan, “ Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”, 
(çevirimiçi)http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=34, s. 4  12 Aralık 2007 
12 Ercan a.e 
13 Tuğrul  a.g.e., s.5 
14 Yavuz Erdoğan, “ Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”, 
(çevirimiçi)http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=34, s. 7  12 Aralık 2007 
15 (çevirimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite /KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1964/ 1964-43.htm. 
,5 Eylül 2007 
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Diğer bir AYM kararında da, “…sosyal nitelik taşıyan mülkiyet hakkının  toplum ve toplum 

yararı ile doğrudan  ve yakından ilgili olması karşısında bu konuda,  bireyle toplum yararının 

karşılaştığı durumlarda, toplum yararının üstün tutulması tartışılamayacak kadar açıktır.” 

denilerek benzer bir sonuca varılmıştır.
16Yargıtay’ın da birçok kararında bu husus 

vurgulanmıştır. “ Çağdaş hukuk sistemlerindeki tanımıyla mülkiyet; geniş haklar , buna bağlı 

yetkiler ile birlikte bazı ödevlerin oluşturduğu bir hukuksal kurumdur. Başka bir  söyleyişle, 

mülkiyet tanıdığı geniş hak ve yetkilerin yanında bazı ödevler de yükleyen bir ayni haktır.” 17 

Mülkiyet hakkının tanımlanması konusunda; hukuk, yüzyıllar boyu bütün 

devirler ve milletler için geçerli, değişmez bir mülkiyet kavramı aramış ve 

mülkiyet tanımı yapılmaya çalışılmışsa da bu konuda bir başarı sağlanamamıştır. 

Bunun nedeni başlangıçta da belirtildiği üzere mülkiyetin salt hukuki bir  kurum 

olmayıp aynı zamanda ekonomik , sosyal ve ahlaki  bir kurum niteliğini 

taşımasıdır. Bu  sebeple, gerek  mülkiyet kavramının anlamlandırılması , gerekse 

de malikin eşya üzerindeki yetki ve ödevlerinin kapsamının belirlenmesi  çeşitli 

hukuk sistemlerinde farklılıklar taşıdığı gibi aynı hukuk sistemi içinde dahi 

zamanla değişebilmektedir. Ancak, kurumun tanımlanmasında güçlük yaratan bu 

niteliğine rağmen, Türk doktrininde  bu konuda  yapılmış çeşitli  tanımlamalara  

rastlamak mümkündür. Örnek olarak birkaç tanımlama üzerinde durulacak 

olursa;  

Oğuzman ve Seliçi’ye göre “ eşya hukukuna ait kaidelerin bütünü göz önünde  

tutulursa, mülkiyet; eşya üzerinde en geniş yetki sağlayan ayni  hak olarak tanımlanabilir. Hukuk 

düzeninin bu yetkileri az yada çok kısıtlamış olması , mülkiyetin ayni haklar içinde en geniş 

yetkiyi sağladığı yolundaki temel fikri değiştirmez.”
18 

Ziya Umur  ise mülkiyeti benzer bir şekilde  “ Mülkiyet , bir kimsenin mal 

üzerindeki en geniş hakimiyetidir.” olarak tanımlamıştır.19 

                                                
16 Yavuz Erdoğan, “ Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”, 
(çevirimiçi)http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=34, s. 10  12 Aralık 
2007.(AYM 21.06.1989 E. 1988/34 K. 1989/26) 
17(çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 1 HD, 2003/1528E. 2003/2348K. 05.03.2003, 1 HD, 
2001/14027E. 2002/144K. 14.01.2002, 1 HD, 2002/102E. 2002/990K. 30.01.2002, 1 HD, 
2004/2329E. 2004/3004K. 17.03.2004, 1 HD, 2003/3790E. 2003/4511K. 16.04.2003, 1 HD, 
2004/1115E. 2004/2261K. 04.03.2004, 1 HD, 2002/14298E. 2003/269K. 15.01.2003, 1 HD, 
2002/1500E. 2002/2021K. 18.02.2002, 1 HD, 2005/6406K. 2005/8211K. 30.06.2005, 1 HD, 
2004/13862E. 2004/14820K. 30.12.2004, 1 HD, 2001/11328E. 2001/12121K. 12.11.2001) 
18 Kemal Oğuzman ,  Özer Seliçi, Eşya Hukuku, Tamamen Yenilenerek Yazılmış 9. bsk , İstanbul, 
Filiz , 2002 s. 219 
19 Ziya Umur, Roma Eşya Hukuku, İstanbul, y.y, 1985, s.20 
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Kanaatimizce, mülkiyetin sosyal fonksiyonunu da   dahil etmek suretiyle 

mülkiyet hakkını şöyle tanımlamak mümkün olabilir: Mülkiyet, hukuk düzeninin  

ve üçüncü şahısların haklarıyla sınırlı olmak üzere, malike kendisine ait olan şeyi 

dilediği gibi kullanma, yararlanma, tasarrufta bulunma ve o şeye olan 

müdahaleleri önleme ve def etme yetkileri tanıyan , kamu yararı amacıyla 

kanunla sınırlanabilen, malike yetkilerin yanı sıra ödevler de yükleyen ,sosyal bir  

işlevi de olan, en geniş yetkiler sağlayan bir  ayni haktır. 

B.Mülkiyet Hakkının  Türk Hukuku’nda (Türk Medeni Kanunu ve 

1982 Anayasası’nda)  Düzenlenmesi 

Daha önce de belirtildiği gibi, mülkiyet hakkı ayni haklar içerisinde iç 

kapsamında en geniş yetkileri barındıran ayni haktır.Türk hukukunda gerek 1982 

Anayasası (AY) gerekse de Türk Medeni Kanunu’nda  ( TMK) mülkiyet hakkının 

açık bir tanımı yapılmamıştır. Ancak AY’nın 35. maddesi ve TMK’nun 683. maddesi  

hükümlerinde mülkiyet hakkının açık bir tanımı yapılmamış olmakla birlikte 

mülkiyet hakkının sahibine sağladığı yetkiler ve bu yetkilerin sınırları belirtilmek 

suretiyle mülkiyet hakkının kapsamı çizilmeye çalışılmıştır.Bazı hukukçular 

kanunkoyucunun eksik bir tanımın yaratacağı boşluk ve bu boşluğun doğuracağı 

sakıncaları gözönünde tutarak bir tanım yapmaktan kaçındığını belirtmektedirler.20 

TMK 683. maddeye göre , “Bir şeye malik olan kimse , hukuk düzeninin sınırları içinde 

o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yaralanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik , 

malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi , her türlü 

haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.”TMK m. 683 hükmünden anlaşılacağı üzere, 

mülkiyet hakkı sahibine iki çeşit yetki tanımaktadır.  

* Birincisi ; eşyayı kanuni sınırlar içinde dilediği gibi kullanma, yararlanma , 

tasarruf etme yetkisidir. Bu yetkiye malikin aktif yetkisi denilmektedir.21Söz konusu 

yetki mülkiyet hakkının iç muhtevasını oluşturur. Akipek bu yetkilere, “mülkiyet 

hakkının müsbet muhtevası” demektedir.22Oğuzman- Seliçi de benzer şekilde, 

mülkiyet hakkının sağladığı aktif yetkileri “mülkiyetin olumlu içeriği” şeklinde 

                                                
20 Yavuz Erdoğan, “ Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”, 
(çevirimiçi)http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=34, s. 2   12 Aralık 2007 
21  Şeref Ertaş,  Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 

ve Genişletilmiş 6. bs. , Ankara, Seçkin, 2005, s. 234-235    
22 Tuğrul a.g.e , s.7  Örücü , a.g.e., s. 7-8 
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tanımlamaktadır.23Malikin eşya üzerindeki bu yetkileri doğrudan doğruyadır. İnhisari 

nitelik taşır. Malik bu yetkileri hiç kimseden izin ve yardım almaksızın tek başına 

kullanabilir24 

*İkincisi; yapılan tecavüzlere karşı eşyayı koruma yetkisidir. Bu yetkiye 

malikin pasif yetkisi denilmektedir.25 Sözkonusu yetki mülkiyet hakkının dış 

muhtevasını oluşturur. Oğuzman – Seliçi mülkiyet hakkını koruyucu bu yetkileri 

“mülkiyetin olumsuz içeriği” olarak adlandırmaktadır.26 Burada kastedilen, malikin 

üçüncü kişilere karşı  sahip olduğu takip yetkisidir.27 Buna göre, yukarıda  belirtilen 

aktif  yetkilerin, kendi muvafakati dışında başkalarınca kullanılması halinde malik, 

hakkını kanunun tanıdığı meşru müdafaa sınırları içinde bizzat kuvvet kullanarak ( 

TMK m.808,  Türk Borçlar Kanunu(TBK) m. 52) yada TMK 683 f.2’de belirtilen 

istihkak davası ve el atmanın önlenmesi ( müdahalenin men’i) davasıyla savunabilir. 
28 

Özetle TMK m. 683 f.1 ve f.2 hükümlerinden yola çıkılarak  mülkiyet  

hakkının malike tanıdığı yetkiler, edinme ve elde bulundurma yetkisi, kullanma  ve  

yararlanma yetkisi, tasarrufta bulunma yetkisi, elden çıkarma yetkisi ve engel olma 

yetkisi olarak  sıralanabilir. Aslında kullanma , yararlanma ve elden çıkarma yetkileri 

geniş anlamada tasarruf yetkisinin kapsamı içine dahil olmakla birlikte  malikin şey ( 

eşya ) üzerindeki yetkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi adına doktrinde bu yetkiler  

tasarruf  yetkisinden ayrı alt başlıklar altında incelenmektedir.29  

 TMK m. 683 f.1’de öngörülmüş olan malikin aktif yetkileri bakımından bir 

değerlendirme yapıldığında , mülkiyet hakkının sağladığı  bu yetkilerin  de sınırsız  

olmadığı anlaşılmaktadır.  TMK eski hukukların mutlak tasarruf serbestisi fikrini 

benimsememiş ve TMK m. 683 f.1’de  “hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içinde” ibaresini 

kullanılarak  malikin aktif yetkilerinin  sınırsız olmadığını vurgulamıştır.  

TMK m. 683 f.1’deki “hukuk düzeninin sınırları içinde” ibaresi mülkiyet hakkının 

gerek kapsamına  gerekse de kullanılmasına konulmuş rızai ve kanuni bütün 

                                                
23 Oğuzman, Seliçi, a.g.e., s. 220 
24 Ertaş , a.g.e, s. 234-235  
25 Ertaş a.e  
26 Oğuzman,Seliçi, a.g.e, s. 221 
27 Tuğrul, a.g.e., s.7 
28 Ertaş, a.g.e, s.234-235 
29 Örücü, a.g.e, s. 91-254  Tuğrul, a.g.e, s. 7-15 
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sınırlamaları içermektedir. Örneğin, malik mülkünü dilediği gibi rehnedebileceği gibi 

onun üzerinde başkası lehine bir irtifak hakkı  da tesis edebilir. ( rızai sınırlama) 

Malikin iradesiyle konan rızai sınırlamalardan başka kanun tarafından konulmuş 

kanuni  sınırlamalar da  söz konusu olabilir. Bu kanuni sınırlamaların  bir kısmı 

mülkiyet hakkının kapsamına bir kısmı ise  mülkiyet hakkının kullanılmasına yönelik 

sınırlamalardır. Mülkiyet hakkının kapsamına  yönelik kanuni sınırlamaların  bir 

kısmı özel hukukça kişilerin çıkarlarını korumak için konulmakta iken, bir kısmı da 

kamu yararı amacıyla kamu hukuku tarafından konulmaktadır. Özel hukuktan doğan 

mülkiyet hakkının kapsamına ilişkin kanuni sınırlamalara  örnek olarak iştirak 

halinde mülkiyet  ve  paylı  mülkiyet verilebilir.30  Mülkiyet hakkının kapsamına  

yönelik kamu hukukundan  doğan kanuni sınırlamaların  başında ise  kamu yararı 

amacıyla yapılan kamulaştırmalar gelir.  

Mülkiyet hakkının kullanılmasına yönelik kanuni sınırlamaların  da bir kısmı 

kamu hukukundan bir kısmı özel hukuktan kaynaklanabilmektedir. Mülkiyet  

hakkının kullanılmasına yönelik kamu hukukundan doğan sınırlamaların  başında  

AY’nın 35. maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama  gelmektedir. AY 

m.35/son’a  göre,“ mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” Bu hüküm 

çerçevesinde , mülkiyet hakkı toplum yararına kullanılmak zorundadır. 31Mülkiyet 

hakkının kullanılmasına yönelik özel hukuktan doğan  sınırlamaların başında ise 

TMK m. 2’de yer alan hakkın dürüst şekilde kullanılması, hakkın kötüye 

kullanılmaması kuralı gelmektedir. Her türlü hakkın kullanılmasında olduğu gibi 

mülkiyet hakkının kullanılması da objektif iyiniyet  prensiplerine yani topluma  

hakim olan dürüstlük kurallarına  aykırı olamaz. Malik mülkiyet hakkını kullanırken 

diğerlerinin mülkiyetine tecavüz etmemeye mecbur olduğu gibi fiili tasarrufunun 

                                                
30 Halil Kılıç,  Gayrimenkul Davaları: Teori- Açıklamalar- Kararlar, 2 c. , 2. bsk, Ankara, 
Sözkesen ,C:I , 2001, s.18-19 İştirak halinde mülkiyette her ortak şeyin tamamına malik olduğu 
halde o şeye tasarruf ancak bütün ortakların katılımı ile mümkün olur. Yine paylı mülkiyette 
şeyin kullanım şeklini değiştirme paydaşlar arası bir sözleşmeyle ve başka bir kaide kabul 
edilmiş olmadıkça paydaşların oybirliğiyle ile olabilir.Görüldüğü üzere, her iki mülkiyet 
şeklinde de malikin mülkiyet konusu şeye tasarrufu birtakım sınırlamalara uğramış, yetkileri 
tek başına malik olan  kimsenin  yetkilerine oranla bir hayli daralmıştır. 
31 Köroğlu, a.g.e., s. 37 



 12

komşularına zararlı ve onlar için tehlike yaratır nitelikte olmaması esasına da 

uymakla yükümlüdür. 32  

TMK m. 683 f.2’de yer alan malikin pasif yetkileri bakımından bir 

değerlendirme yapıldığında  ise , bu hükümle  malike ; mülkiyet hakkını koruyucu  

iki dava hakkı tanındığı görülmektedir. Birincisi, mülkiyet hakkının tespiti ve malın 

iadesini istemeyi konu alan , (dolaysız) zilyet durumunda bulunmayan malik 

tarafından, malik olmayan haksız (dolaysız) zilyede karşı açılan istihkak 

davasıdır.33Mülkiyet hakkı sahibine eşyayı zilyetliğinde bulundurma yetkisi de verir. 

Malik eşyanın haksız olarak zilyetliğinden çıkarılmasına yada başkası tarafından 

alıkonulmasına karşı istihkak davasıyla korunur. Davacı, maliktir. Malik, malın 

zilyetliğini tamamen kaybetmiş olabileceği gibi , dolaylı zilyet durumunda da 

bulunabilir. Zilyetliğin malikin elinden çıkış biçimi önem taşımaz. 34Davalı ise, 

haksız zilyettir. Zilyedin, malike karşı zilyetliği haklı bir sebebe dayanıyorsa, malik 

istihkak davası açamaz.35 

İkincisi ise,  malikin mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanmasının 

haksız olarak güçleştirildiği hallerde onu bu müdahalelere karşı koruyan 

müdahalenin men’i ( el atmanın önlenmesi ) davasıdır. Bu davayla, malikin 

zilyetliğine ve bu suretle mülkiyet hakkına yönelmiş haksız ve devam etmekte olan 

bir tecavüzün (saldırının) ortadan kaldırılması ve tekrarının önlenmesi amaçlanır. 

Müdahalenin men’i (elatmanın önlenmesi) davasının istihkak davasından farkı, 

davacı malikin taşınmaza zilyet bulunmasının zorunlu olmasıdır. Zira, bu dava henüz 

kaybedilmemiş fakat tecavüze uğramış zilyetliğin maruz kaldığı tecavüzün def’i 

amacıyla tecavüzde bulunan kimseye karşı açılmaktadır. Eğer malik zilyetliğini 

                                                
32 Kılıç, a.g.e.s, 19  Oğuzman, Seliçi, a.g.e, s. 220-221 Örnek olarak, malik kendi mülkünde, 
komşu taşınmazda  bulunan ve  önemli  surette  yararlanılan kaynağın suyunu kaybedici, kesici, 
bulandırıcı faaliyette bulunamayacağı gibi , komşular için zararlı, zehirli gazlar neşreden 
tesisler kuramayacaktır.Yine malik, komşusunun denize olan manzarasını kesmek maksadıyla 
bahçe duvarı üzerine tahta perde çekemeyecektir. Bu nitelikteki davranışlar  hakkın kötüye 
kullanılması kabul edilmektedir. 
33 Kılıç, a.e, s. 216 Oğuzman,Seliçi, a.e, s. 222 Ertaş, a.g.e, s. 236 Tuğrul, a.g.e, s. 12  HGK’nun  
1992/1-347E. 1992/394K. 24.06.1992 tarihli kararında da bu husus belirtilmiştir.  
34 Kılıç, a.e, s. 215 Oğuzman, Seliçi a.e, s. 223 
35 Ertaş, a.g.e, s. 236 Oğuzman, Seliçi, a.e 
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kaybetmişse, müdahalenin men’i (elatmanın önlenmesi) davası açamaz,  bu durumda 

istihkak davası açması gerekir.36 

TMK m. 683 f.2’de yer alan istihkak ve müdahalenin men’i  (elatmanın 

önlenmesi) davaları “mülkiyet davaları” olarak adlandırılmaktadır. Bu davalar 

mülkiyet hakkının ihlal edilmesi üzerine ve mülkiyet hakkına dayalı olarak açılır ve 

davacının bu davalarda mülkiyet hakkını ispat etmesi şarttır. Hukuki nitelikleri ise, 

ayni davadır. Yargıtay kararlarında da bu davaların ayni dava ve eda davası 

niteliğinde oldukları vurgulanmıştır.37 

TMK m. 683 hükmü bu şekilde  genel hatlarıyla açılandıktan sonra AY m. 

35’de yer alan mülkiyet hakkına ilişkin düzenlemeden bahsetmek uygun olacaktır. 

AY m.35’de  mülkiyet hakkı temel bir Anayasal hak olarak düzenlenmiştir.38   

AY m.35. c.1’de, “herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir” hükmüyle 

mülkiyetin, kişinin diğer temel hakları gibi vazgeçilmez bir anayasal hak olduğu 

vurgulanmak  suretiyle özel  mülkiyet garanti altına alınmış ve  marksist görüşe karşı 

çıkılmıştır. Bu hakka sahip olan kimse,  kanuni sınırlar içinde kalmak kaydıyla , her 

türlü şeyin mülkiyetini kazanabilir, sahip olabilir, kullanabilir, tasarrufta bulunabilir, 

başkasının o şeye el atması durumunda elatmanın önlenmesini ve hakkının  

korunmasını  dava edebilir. 39 Madde ile ayrıca  mülkiyet hakkının bir uzantısı olarak 

miras hakkı da Anayasal güvence altına alınmıştır. Zira özel mülkiyetin devamlılığı 

miras hakkının varlığına bağlıdır. 40Hak sahipliği açısından Anayasal düzenleme ele 

alındığında ise, AY m. 35 maddesindeki mülkiyet  garantisi sadece  Türk 

vatandaşlarına tanınmış değildir. Madde metninde kullanılan “herkes” ibaresi bunu 

göstermektedir. Dolayısıyla, AY m.35’den yabancılar da istifade ederler. Yalnız bu 

hususta yabancılara milletlerarası hukuka aykırı düşmeyecek (AY m.16) sınırlamalar 

getirilebilir.Nitekim, Tapu Kanunu ( m.35), Köy Kanunu (m. 87) ve Askeri Memnu  

Mıntıkalar Kanunu ( m. 7 m.9 ) taşınmaz mülkiyetinin kazanılması bakımından 

                                                
36 Kılıç, a. g.e , s. 218 
37 C. Salih Şahiniz, Teoride ve Uygulamada Kamulaştırmasız El Koyma:  İdarenin Özel 
Mülkiyetteki Taşınmazlara Hukuka Aykırı El Koyması, Ankara, Seçkin, 2006, s.126 
38  AY m. 35’e göre , “ Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar,  ancak kamu 

yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı 
olamaz.” 
39 M. Ali Uçar, “Mülkiyet Hakkının Anayasal Gelişimi”,  İstanbul, y.y,  1990, s. 44 
40 Yavuz Erdoğan, “ Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”, 
(çevirimiçi)http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=34, s. 7  12 Aralık 2007 
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yabancılara bazı sınırlamalar getirmekteydi. Ancak 03.07.2003 tarihli  4916 sayılı 

Kanunun 19. m. ile değişik  Tapu Kanunu’nun sözkonusu 35. madde hükmü 

AYM’nin  14/3/2005 tarihli ve  E.:2003/70, K.:2005/14 sayılı kararı ile iptal 

edilmiştir.41 Yine  03.07.2003 tarihli 4916 sayılı Kanunun 38. m. ile  Köy Kanunu 

87. madde yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 

8. maddesiyle  bu sınırlamalara  yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler  lehine  

büyük ölçüde  son verilmiştir. 42 

Ancak  AY m.35.c.1’de temel bir Anayasal hak olarak garanti altına alınmış 

olan mülkiyet hakkı sınırsız değildir.  AY m. 35. c.2 ve c.3’de mülkiyet hakkının 

hangi koşullarla sınırlandırılabileceği açıklanmıştır.  

AY m.35. c.2 , “ Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, ve kanunla sınırlanabilir” 

hükmünü içermektedir. Bu hüküm mülkiyet hakkına yapılacak sınırlamaların genel 

sınırını göstermektedir. Buna göre, mülkiyet hakkı pasif alanda , diğer bir deyişle 

soyut olarak , malikin yetkilerini kullanmasına ilişkin olmadan, kamu yararı 

amacıyla sınırlanır.43AY m.35 c.2 bağlamında, mülkiyet hakkının 

sınırlandırılabilmesi için olmazsa olmaz iki zorunlu unsurun bulunması 

                                                
41 AYM’nin iptal kararından sonra, 29 Aralık 2005 tarihinde ‘Tapu Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 5444 Sayılı Kanun’ yürürlüğe girmiştir. İlgili kanun maddesinde; “Yabancı 
uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye'de 
işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu 
amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler. Sınırlı ayni hak tesis edilmesinde de aynı 
koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile 
bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü 2.5 hektarı geçemez. Bu 
fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçümü miktarını 30 hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.” ibaresi yer almaktadır. Uygulamada ise yabancılar 30 hektara yani 300 dönüme 
kadar toprağın mülkiyetini karşılıklılık ilkesi uygulanmaksızın kazanabilmektedirler. 
42 Ertaş, a.g.e, s. 237  Sözkonusu sınırlamalar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun genel 
olarak  8. madde  hükmü  ve özellikle  “ bu taşınmaz malların yatırımcılara tahsisi , kiralanması 
ve bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile süreler, bedeller, hakların sona ermesi ve 
diğer şartlar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2490 sayılı 
Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu  hükümlerine bağlı olmaksızın 
müştereken tespit edilir” hükmünü getiren  8. maddenin C bendi, “bu taşınmaz malları (C) fıkrası 
uyarınca tespit edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı uyruklu , gerçek ve tüzel kişilere tahsis 
etmeye Bakanlık yetkilidir...” şeklinde düzenleme getiren 8. maddenin D bendi ile “Kültür ve 
turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerindeki  taşınmaz malların iktisabı , 442 
sayılı Köy Kanunu ile 2644 sayılı Tapu Kanununda  yer alan yabancı uyruklularla ilgili 
tahditlerden Bakanlar Kurulu kararı ile istisna edilebilir.” şeklindeki düzenleme getiren 8. 
maddenin E bendi hükmü ile  yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler açısından yürürlükten 
kaldırılmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki  8. maddenin (C) ve ( D) bentleri  ormanlar yönünden 
Anayasaya aykırı  bulunarak  AYM’nin 2006/169E. 2007/55K sayılı  07.05.2007 tarihli  kararı 
ile iptal edilmiş ve iptal kararının  RG’de yayımlanmasından ( yani 24 Kasım 2007) başlayarak 
bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.  
43 Köroğlu, a.g.e, s. 37 
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gerekmektedir. Birincisi, kamu yararı amacı, ikincisi ise sınırlamanın kanunla 

yapılmasıdır. O halde, kanuni düzenleme bulunmadan yalnızca kamu yararı olduğuna 

dayanarak bir kamu tüzel kişisi  veya kurumu mülkiyet hakkına sınırlama koyamaz, 

ayrıca kanuni dayanak olsa dahi bu durumda da kamu yararının bulunması 

gerekmektedir. 44Bu konuda örnek olarak verilebilecek  Danıştay ve AYM tarafından  

verilmiş birçok karar bulunmaktadır. Danıştay, mülkiyet hakkının kullanılmasının 

ancak belirli koşulların gerçekleşmesi sonucunda kanunla  sınırlandırılabileceğini, 

yönetmelik ve benzeri idari tasarruflarla mülkiyet hakkının kullanılmasının 

engellenemeyeceğini belirterek “...Yönetmeliğin yukarıda öngörülen maddelerinin yasada 

öngörülen sınırlamayı yasağa dönüştürmesi nedeniyle ve mülkiyet hakkının kullanılmasının ancak 

yasayla sınırlandırılabileceği Anayasa kuralı karşısında anılan yönetmeliğin dava konusu 

uyuşmazlıkta uygulanabilmesine olanak bulunmamaktadır.” şeklinde karar vermiştir.
45Yine 

Danıştay “mülkiyet hakkının idari bir işlemle ortadan kaldırılanmayacağı , kamu yararının 

gerektirdiği hallerde kamulaştırılması veya satın alınması  yada toplum yararına aykırılık teşkil 

etmesi halinde özel hukuk ilkesi içinde sorunun çözümlenmesi gerekirken mülkiyet hakkı dikkate 

alınmadan özel  kişi mülkiyetindeki kavak ağaçlarının kesilmesi yönündeki belediye encümen 

kararının hukuka uygun olmadığından” iptaline ilişkin kararı onamıştır.46 Bu doğrultuda 

“bir yasa hükümüne dayanılmadan ve bir mahkeme kararı olamadan mülkiyet hakkının 

kısıtlanamayacağı” hakkında 10.D’nin 03.02.1992 tarihli 1991/1638E 1992/318K sayılı 

kararı ile “taşınmazlarını satarak yurt dışına kaçacakları  yolundaki soyut ihbarlar üzerine Türk 

vatandaşının taşınır ve taşınmaz mallarına idarece mülkiyet hakkını kısıtlayıcı biçimde tedbir 

konulamayacağı”  sonucuna varılan  10. D’nin 18.05.1983 tarihli 1982/455E 

1983/1177K. sayılı kararları da örnek verilebilir.47AYM de bu doğrultuda kararlar 

vermektedir.“...yasakoyucunun mülkiyet hakkına dilediği kayıtları koymakta serbest bulunduğu 

düşüncesi hatıra gelebilir. Fakat bu noktada Anayasanın 36. maddesindeki kurallar karşımıza 

çıkmaktadır. Gerçekten Anayasanın 36. maddesinde , kanunkoyucu ancak kamu yararı amacıyla 

mülkiyet hakkı üzerinde sınırlama yapmaya yetkili kılınmış  ve mülkiyet hakkı sahibi de bu hakkını 

toplum yararına aykırı şekilde kullanmaktan men edilmiştir. Anayasanın bu hükümleri karşısında 

mülkiyet hakkının sözkonusu iki istikametteki kayıtlamalardan başka herhangi bir kayıtla 

                                                
44 Uçar, a.g.e, 44-45 Ercan,a.g.e, s. 29 
45 (çevirimiçi)http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=21671   , 5 Eylül 2007( 
10. D 30.10.2003, 2001/1835E 2003/4190K) 
46 (çevirimiçi)http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=21003   , 5 Eylül 2007 ( 
8. D, 31.12.2002, 2001/4072E  2002/4962K) 
47 (çevirimiçi)http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=213   , 5 Eylül 2007    
(çevirimiçi)http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=1103   , 5 Eylül 2007 
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sınırlandırılması mümkün değildir. Diğer bir deyişle kanun koyucunun  yetkisi de bunlarla 

sınırlandırılmıştır.” 48  

 AY m.35.  c.3 de  ise , “Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı 

olamaz.” hükmü bulunmaktadır. Bu hükümle, malike yüklenen ödev ve onun hakkını 

kullanmasındaki sınırlama belirtilmekte ve malikin mülkiyet hakkını toplum yararına 

aykırı kullanamayacağı vurgulanmaktadır. Buna göre, mülkiyet hakkından doğan 

yetkilerin kullanılışının sınırı, diğer bir ifadeyle aktif alanda sınırlama , somut olarak 

kullanışın sınırı toplum yararınadır. 49 

O halde denilebilir ki, mülkiyete ilişkin  Anayasal düzenlemenin amacı 

bireyin yararıyla  toplum yararı arasında adil bir denge kurmaktır. Anayasal 

düzenleme bu nedenle, bir yandan bireyin mülkiyet hakkını devlete karşı güvence 

altına almaya öte yandan bu hakkın toplum yararına kullanılmasını sağlamak için 

konulacak sınırlamaları belirlemeye yönelmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızdan ,  gerek TMK m. 683 gerek AY m.35 

bağlamında   mülkiyet hakkının birtakım sınırlamalara  tabi tutulabildiği, bu 

sınırlamaların  bir kısmının kamu yararını koruma amacıyla kamu hukuku tarafından 

, bir kısmının ise kişilerin yararını korumak için özel hukuk tarafından  getirildiği 

sonucu çıkarabilir. Ancak, çalışmamızın konusunu oluşturan kamulaştırmasız el atma 

bağlamında , bu çalışmamızda, mülkiyet hakkına kamu hukuku tarafından getirilen 

sınırlamalar  üzerinde durularak, özel hukukça getirilen sınırlamalar  inceleme dışı 

bırakılacaktır. Kamu yararı amacıyla , kamu  hukuku  alanındaki kanunlarla  

mülkiyet hakkına sınırlamalar hatta müdahaleler  getirilmekte olduğundan  öncelikle 

aşağıdaki başlık altında kamu hukukunda mülkiyet hakkına  yapılan  sınırlamaların: 

müdahalelerin gerekçesi olarak kamu yararı ele alınıp incelenecektir.  

C.Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamaların: 

Müdahalelerin Gerekçesi Olarak Kamu Yararı 

Tarihsel süreç içersinde kamu yararı kavramının kazandığı anlamın 

anlaşılabilmesi için öncelikle Roma Hukuku’nda  kavramın nasıl anlaşıldığı 

değerlendirilmelidir. Roma Hukuku’nda , çağdaş idare hukukunun teknik , “kamu 

                                                
48 Yavuz Erdoğan, “ Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”, 
(çevirimiçi)http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=34, s. 11  12 Aralık 2007 
(AYM 20.09.1966, 1963/156E. 1966/34K) 
49 Köroğlu, a.g.e, s. 37 
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yararı (faydası)” yada eski deyimle “amme menfaati” kavramı yerine “necessitas 

publica” ( kamusal zorunluluk) ve “utilitas publica” ( kamu yararı)  olmak üzere iki 

deyimin kullanıdığı görülmektedir. Roma’da M.Ö 181 yılından bu yana yetkili devlet 

organları tarafından kamu yararı düşüncesiyle özel mülkiyete müdahale anlamında 

kamulaştırmanın varolduğu kaynaklardan anlaşılmaktadır. Devletin en yüksek 

organlarına tanınan çok geniş kapsamlı “imperium” yetkisi  ve kurallara  uymayan 

bireyleri zorlama ve cezalandırma  “coercitio” yetkisi  ,özel kısıtlamalar dışında 

,özel mülkiyete her türlü müdahale olanağını magistra’lara tanımıştı. Mutlak 

imperium yetkisine sahip magistra’lar özel mülkiyete müdahale sözkonusu 

olduğunda bir kamu yararı bulunup bulunmadığını serbestçe takdir edebiliyorlardı. 

Magistra’ların özel mülkiyete müdahale edici kararlarına karşı her ne kadar kamu 

yararı bulunmadığı yada başkaca bir haksızlık bulunduğu gerekçesiyle itiraz hakkı 

tanınmışsa da bu yol özel mülkiyet sahiplerine  yeterince bir koruma sağlamaktan 

uzaktı. 50 

Çağdaş anlamda kamu yararı kavramının ortaya çıkışı ise yenidir ve 1789 

Fransız Devrimi sonrasında  bu kavram  gündeme gelmiştir. Kamu yararı 1789 

Fransız Devrimi sonucunda o zamana kadar başat kavram olan “ortak iyilik”e tepki 

olarak ortaya çıkmıştır. 51  

Kamu yararı ; son derece geniş bir kavram olup, genel yarar, kamu menfaati, 

kamu iyiliği, müşterek hayır, ortak iyilik, toplumsal refah gibi çeşitli adlarla  da 

isimlendirilmekte  yönetim hukuku, kamu hukuku ve siyaset bilminde sıkça 

kullanılmakta, ancak buna  rağmen kavramdan ne anlaşılması gerektiği hususunda 

tam bir görüş birliği  bulunmamaktadır.  Zira AY’daki çeşitli hükümlerde kamu 

                                                
50 Özcan Karadeniz, Roma’da  Kamulaştırma ve Kamu Yararı, Ankara , Sevinç, 1975 , s. 27-35  
Ancak bazı yazarlar, Roma Hukuku’nda kamulaştırma kurumunun varlığı konusunun  
tartışmalı olduğunu, kurumun  varlığını savunan  görüşlerin yanısıra kamulaştırma 
kurumunun bulunmadığını savunan görüşlerin de mevcut olduğunu belirtmektedir. Bkz. Bülent 
Tahiroğlu,  Roma Hukuku’nda Mülkiyet Hakkının Sınırları,İstanbul,  Fakülteler, 1981, s. 63-68 
51Mehmet İlker Durmaz, “Kamulaştırmada Kamu 
Yararı”,(çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/makale_500.htm, s.1, 23 Ağustos 2007 
Osman Saraç, “Kamu Yararı Kavramı” (çevirimiçi)http://portal 
1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md139/0%20SARAC.pdf , 23 Ağustos 2007 
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yararı kavramına yer verilmiş olmakla birlikte kavramın açık bir tanımı yapılmadığı 

gibi kanunlarımızda da bir tanımlama mevcut değildir. 52 

Kamu yararı üzerinde tam bir görüş birliğine varılamamış ve anlamı ile 

kapsamı üzerinde doktrinde farklı açıklamalar yapılmış olmasının en büyük sebebi 

kavramın taşıdığı siyasi ve ideolojik niteliktir. Kamu yararı kavramı siyasal iktidarı 

elinde bulunduranların dünya görüşüne göre farklı anlamlar taşıyabilmektedir. 

Örneğin, iki politikacı aynı anda kamu yararını düşündüklerini söylerken biri özel 

sermayenin devletleştirilmesini , diğeri ise arttırılıp muhafaza edilmesini savunuyor 

olabilir. Bu anlamda, sorun bir ahlaki değerler sorunu olarak kabul edilmektedir. 

Kamu yararı içinde her amacın bağdaştığı, ve herkesin paylaştığı bir hedef değildir. 

Kamu yararı adil davranma çabasıdır. Kamu yararını arama, örneğin tam istihdam 

sağlama gibi, somut bir kavram değildir, bir prosedürdür. Kamu yararı, siyasal karar 

mekanizmasına verilmiş belirli bir yaklaşım direktifi olarak kabul edilmelidir. 53 

Kamu yararı kavramının salt hukuki bir anlam ifade etmenin ötesinde siyasal 

ve ideolojik bir anlamı da içinde taşıdığı ve hatta, felsefe, ahlak ve sosyoloji 

alanlarına da giren bir kavram olduğu  kabul edilmektedir. Tarık Zafer Tunaya, kamu 

yararının tanımının zor olduğunu belirttikten sonra , hem bir teknik hukuk terimi ve 

hem de hukukun sınırlarını aşan , felsefe , ahlak ve sosyoloji alanlarına giren bir 

terim olduğunu belirtmektedir. 54 

Lütfi Duran’a göre , “kamu yararı çok geniş, bulanık ve öznel olmak itibariyle  herkesin 

üzerinde anlaştığı ve birleştiği bir kavram değildir. İdarenin görevini yerine getirebilmesi için , teker 

teker bireyleri değil, bütün toplumu veya yerine ve görev türüne göre  belli halk topluluklarını 

gözönüne alması zorunludur. İşte bu amaç, kamu yararı diye adlandırılmakta  ve özel çıkarlara üstün 

ve yeğ tutulmaktadır…İdare ile halk arasındaki ilişkilerde esas, toplumun ve toplulukların yararı yani 

kamu yararı olduğunu göre , bu arada ikinci sırada gelen bireylerin özel çıkarları ile bir çatışma veya 

çelişme görülürse, bunlar ihmal ve hatta feda edilir” 
55  

                                                
52 Tuğrul, a.g.e, s. 74 ( çevirimiçi)http://www.erhanerdogan.com.tr/konudisibaglanti/Tahsin- Bekir- 
balta.pdf , 29 Haziran 2007 (çevirimiçi)http://www.ekitapyayin.com/id/027/birincibolum.htm, 29 
Haziran 2007 
53 Örücü, a.g.e, s. 64 
54 Tuğrul, a.g.e, s.74 
55 Lütfi Duran , İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, Fakülteler, 1982, s. 11 s. 25-26 



 19

“Kamu yararı toplum içinde önlenemez yarar çatışmalarında çoğunluğun azınlığa, sayıca 

çok olan grubun çıkarlarının, sayıca az olan kişilerin çıkarlarına üstün tutulmasıdır.”
56

 “Büyük 

grubun yararı küçük grubun yararının üstünde tutulur. Bu suretle de kamu yararı meydana gelir.”
57 

“ kamu yararı; yasama faaliyetlerinin ana amacı ve sonucu olarak, yargıcın yetkilerinin 

belirlenmesinde temel alınan, bir faaliyetin kamu hukukuna uygunluğunun en önemli ölçütlerinden 

olan , devletin doğrulamasını yapmakta ve kamusal işlerin hukuka uygunluğunu ölçmede kullanılan , 

temel hakların sınırlandırılmasında başvurulan başlıca nedenlerden biridir.” 58
“kamu yararı bir 

düzenleme ve sınırlama ölçüsü , kriteri ve amacıdır.” 
59 

Doktrinde kavrama ilişkin getirilen tanımlamalardan  bahsedildikten sonra 

tarihsel süreç içersinde kavramın kazandığı farklı anlamlar üzerinde durulması 

yerinde olacaktır. Tarihsel süreç içersinde  kavramın  iki farklı  şekilde 

anlamlandırıldığı görülmektedir. 

Birincisi, kamu yararının hukuki, teknik ve dar anlamıdır. Hukuki teknik ve 

dar anlamda kamu yararı, bir idare hukuku kavramı ( amme menfaati) olarak 

kullanılmaktadır. Bu birinci anlamıyla kamu yararı “dar anlamda kamu yararı” olarak 

da ifade edilmektedir. Dar anlamda kamu yararı, teknik hukuk kavramıdır ve idare 

hukukunun malıdır. Bu itibarla da kamu hizmetlerini yürütmek ve işletmekten 

ibarettir. Kamu yararı, idarenin faaliyetlerinin tamamının amacıdır, kamu 

hizmetlerinin münhasıran  amacı kamu yararını sağlamaktır, kuruluş sebebi budur. 60 

Kemal Gözler de  kamulaştırma açısından kamu yararını değerlendirmiş ve  

kamu yararının tarihsel süreç içersinde dar anlamda ve geniş anlamda kamu yararı  

olmak üzere iki farklı şekilde algılandığını belirtmiştir. 

İlk zamanlarda  kamu yararı oldukça dar bir anlamda anlaşılmıştır.Buna göre 

ancak kamu malı oluşturma ve kamu bina ve tesislerinin inşaatı gibi bayındırlık 

                                                
56 Tayfun Kaya, “ Hukuk Sistemimiz Açısından Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı ve 
Uygulaması”, (çevirimiçi)http://www. yayin.adalet.gov.tr./dergi/11_sayi.htm, 10 Ağustos 2007  
57 İhsan Olgun, “Çağımızda Hukuk Devleti Anlamı”, Türk İdare Dergisi, Yıl:47, No: 356, Ağustos 
1976, s. 75 
58Osman Saraç, “Kamu Yararı Kavramı”  
(çevirimiçi)http://portal 1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md139/0%20SARAC.pdf, 23 Ağustos 
2007 
59 Örücü, a.g.e, s.66 
60 Tuğrul, a.g.e, s. 74-75 Örücü, a.e  
( çevirimiçi)http://www.erhanerdogan.com.tr/konudisibaglanti/Tahsin- Bekir- balta.pdf, 29 Haziran 
2007 
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işlerinin yapılmasında kamu yararı bulunmaktadır ve ancak bu amaçlarla  

kamulaştırma yapılabilecektir. Bu anlayış 1900’lere kadar hakim olmuştur. 61 

Kamu yararı kavramının ikinci anlamı  ise,  geniş , siyasal ve ideolojik 

anlamıdır. İkinci anlamda kamu yararı “geniş anlamda kamu yararı” ( ki bu halde 

kamu yararı toplum yararı ile eş olarak kullanılmaktadır.) olarak da 

adlandırılmaktadır. Geniş anlamda kamu yararı, AY’nın ideolojik ilkelerini yansıtan 

bir kavramdır. Bu bakımdan bütün diğer anayasal ilkeler  geniş anlamda kamu 

yararının içine dahildir. Geniş anlamda kamu yararı  toplumun, AY’nın dayandığı 

siyasal, sosyal prensiplerle ilgilidir. İnsanların birarada yaşamalarını sağlayan ortak 

değerleri formülleştirir. Geniş anlamda kamu yararı kavramının kararlaştırılmasında 

üstün siyasal kararlar toplamı olan AY’da ilkeleri bulunmaktadır. 62 

Kemal Gözler de  kamulaştırma açısından bir değerlendirme yaparak dar 

anlamda kamu yararı kavramının 1900’lerin başından özellikle de 1930’lardan 

itibaren terk edildiğini ve kavramın geniş anlamda anlaşılmaya başlandığını ifade 

etmektedir. Geniş anlamda kamu yararı anlayışına göre, kamulaştırma işlemi sadece 

kamu malı elde etmek yada bayındırlık işi yapmak için değil, daha genel menfaatlere 

hitap eden pek çok amaçla yapılabilmektedir. 63  

Bugün , kamu yararı sadece idari kuruluşların değil, yasama ve yargı 

alanındaki kuruluşların faaliyetlerinin de amacı durumuna gelmiştir.Yasama 

organının her çıkardığı yasayla kamu yararını amaçladığı varsayılır. 1789 Fransız 

Devriminden sonra  Fransız kamu hukukuna yerleşen, daha sonra çağdaş kamu 
                                                
61 Kemal Gözler , İdare Hukuku, 2 c.  , 1. bsk ,  Bursa, Ekin , C:II , Temmuz 2003,  s.880-881 

Nitekim 1925 tarihli Menafi Umumiye İçin İstimlak Kararnamesine Dair Kanunu Muvakkatın 
1. maddesinde, kamu yararının gerçekleşeceği alanlar örnek verilerek sayılmıştı.  Buna göre, 
yalnız kamu malına dönüştürmek veya bayındırlık işleri yapmak amacıyla kamulaştırma 
yapılması halinde kamu yararının gerçekleşeceği kabul edilmişti.  
4 Haziran 1936 tarihli ve 1710 sayılı Belediyece Yapılcak İstimlak Hakkında Kanunda ise, daha 
genel bir ifade kullanılmakla beraber , yine de bayındırlık işi yapılması koşulu getirilmişti. 
Kanunun 15. maddesinde, “ beldenin ve belde sakinlerinin medeni, sıhhi ve bedii ihtiyaçlarının 
tanzim ve tesviyesi ve tehlikeden korunması ile binalı ve binasız gayrimenkullerin 
kamulaştırılabileceği hükmüne karşın,  bayındırlık işi yapılması şartı  korunmaktaydı.  
62 Örücü, a.g.e, 67-68 ( çevirimiçi)http://www.erhanerdogan.com.tr/konudisibaglanti/Tahsin- Bekir- 
balta.pdf, 29 Haziran 2007 
63 Gözler, a.g.e, s.880-881 Bu doğrultuda , 1956 tarihli 6830 sayılı İstimlak Kanunun 1. 
maddesinde “umumi menfaatler için lüzumlu işlere tahsisten” sözedilerek geniş anlamda kamu 
yararı anlayışı benimsenmiştir. Yine 1982 AY m.46 ve 4650 sayılı kanunla değişik KK m.1’de de 
sadece “ kamu yararının gerektirdiği hallerde”  idareye kamulaştırma yapabilme olanağı 
tanınmış bundan başka hiçbir koşul aranmamış olduğundan kamu yararı kavramı daha da 
genişlemiştir.  
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hukuku tarafından benimsenen bir ilkeye göre “ yasa kamu yararınadır.” Yasama 

organı tarafından usulüne uygun olarak yapılan her yasa hem  kamu yararına 

uygundur , hem de kamu yararının kendisidir. Kamu yararı, yasa koyucunun 

iradesiyle ( yasayla) belirlenir. 64 

Diğer yandan yargı faaliyetinin amacı da kamu yararıdır. Kanunların ışığı 

altında kamu yararını tanımlamak ve somut olaya göre uygulamak mahkemelerin 

görevidir. Mahkemeler ( idari eylem ve işlemler sözkonusu ise idare mahkemeleri ve 

Danıştay, kanunlar sözkonusu ise Anayasa Mahkemesi, idari eylem ve işlem 

kapsamında değerlendirilemeyecek olan idarenin usul dışı fiileri ( fiili yol) 

bakımından  ise adliye mahkemeleri  ) önlerine gelen uyuşmazlıkta kamu yararının 

var olup olmadığını incelemekte olduğundan yargı faaliyetinin da kamu yararını 

gerçekleştirmeye yöneldiği söylenebilir.65  

Özetle, kamu yararı kavramı  günümüzde salt idare hukukuna ait, idare 

hukukunun alanını belirleyen bir ölçüt olmaktan çıkarak daha  geniş bir anlam 

kazanmıştır. Devletin bütün kuruluşlarının ve tüm kamusal faaliyetlerin amacı kamu 

yararı olduğundan, kamu yararı idareyi ve işlevini belirleyecek ve diğerlerinden 

ayırtedecek  bir ölçüt olarak kabul edilmemektedir.66Ayrıca kamulaştırma açısından, 

sadece kamu malına dönüştürmek veya bayındırlık işi yapılması amacıyla yapılan 

kamulaştırmalarda , kamu yararının var olduğu anlayışından uzaklaşılarak , kamu 

hizmet ve teşebbüslerinin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan hallerde kamu 

yararının varolduğu kabul edilmeye başlanmıştır. 

 Anayasal düzeyde de 1982 AY’da kamu yararı kavramı başlığı altında bir 

düzenleme bulunmaktadır.  67AY’nın kamu yararı başlığı altında  ayrı bir  düzenleme 

                                                
64 Osman Saraç, “Kamu Yararı Kavramı” (çevirimiçi)http://portal 
1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md139/0%20SARAC.pdf, 23 Ağustos 2007 Mehmet İlker 
Durmaz, “Kamulaştırmada Kamu Yararı”, 
(çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi..com/makale_500.htm, s.1, 23 Ağustos 2007 
65 Örücü, a.g.e, 67 
66 Duran, a.g.e, s. 25 
67 AY’da kamu yararı başlığı altında ayrı bir düzenleme mevcuttur. Bu düzenleme, Temel Hak 
ve Ödevler başlıklı  ikinci kısmın Sosyal  ve Ekonomik Hak ve Ödevler başlıklı üçüncü 
bölümünün üçüncü  alt başlığı altında yer almıştır. Kamu yararı başlığı altında “ Kıyılardan 
Yararlanma” ( m.43) , “Toprak Mülkiyeti” ( m. 44) , “ Tarım , Hayvancılık ve Üretim 
Alanlarında Çalışanların Korunması” ( m.45), “Kamulaştırma” ( m.46) ve “Devletleştirme ve 
Özelleştirme” ( m.47)  maddeleri düzenlenmiştir. Yine AY’nın Planlama başlıklı 167. 
maddesinin 2. fıkrasında, “planda toplum yararları .. hedef alınır.” Ormanların Korunması ve 
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getirmesinden  hareketle, kamu yararı kavramının AY koyucu tarafından hem bir hak 

ve ödev olarak,  hem de temel hak ve ödevlerin sınırlandırılmasının başat unsuru 

olarak dizayn edildiği belirtilmektedir. Ne var ki kamu yararı başlığı altındaki 

maddeler gözönüne alındığında  esasında böyle bir düzenlemenin getirilmesinin 

amacının temel haklar değil, kamu yararının ne olduğu hususunda yasa koyucuya yol 

göstermek olduğu kabul anlaşılmaktadır.  68 

AYM’nin yaptığı yargısal denetimde kamu yararı kavramını nasıl kullandığı 

incelendiğinde ise , mahkemenin  kavramın  açık bir tanımını  yapmamakla birlikte , 

her somut olayda kamu yararının var olup olmadığını denetleme yoluna gittiği 

görülmektedir. Bu konuda, AYM’nin yaptığı denetim sadece yasanın kamu yararı 

amacıyla yapılıp yapılmadığının incelenmesiyle sınırlıdır. Yasayla kamu yararının 

gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek anayasa yargısıyla bağdaşmaz. Çünkü bir 

yasanın kamu yararını gerçekleştirip gerçekleştirmediği veya ülke gereksinimlerine 

uygun olup olmadığı bir siyasal tercih sorunudur ve yasa koyucunun takdirine aittir. 

AYM, kamu yararının varolup olmadığının tespit bakımından yaptığı yargısal 

denetimde, yasayla getirilen kısıtlamanın topluma sağlayacağı yarar ile kişilerin 

uğrayacağı zararı karşılaştırma yoluna gitmekte ve topluma sağlanacak yararın 

kişilerin uğrayacakları zarara oranla ağır bastığının tespit edildiği durumlarda yasayla 

getirilen  sınırlamanın  kamu yararına olduğu sonucuna varmaktadır.  “Yapılacak tesis 

ve hizmetler yasalarda öngörülen ve idarenin görevi içinde bulunan konulardan ise kamu yararı var 

demektir...yasayla yapılan kısıtlamanın topluma sağlayacağı yarar , kişilerin uğrayacağı zarara göre 

ağır bastığından kamu yararının varlığını kabul etmek gerekir.Bu konuda da bireyle toplum yararının 

karşılaştığı durumlarda toplum yararının üstün tutulması doğaldır...” 
69

 

 Genel olarak AYM kararları incelendiğinde,  kamu yararının genel ve 

kapsayıcı bir kavram olarak kullanıldığı ( örneğin AYM kararlarında, kişinin ve 

toplumun  huzur ve refahının sağlanması,  vatandaşlar arasında kin ve düşmanlıkların 

yaratılmasının önlenmesi , milli huzurun bozulmaması  ve bu suretle kamu düzeninin 

korunması , toplumsal adaleti sağlama amacıyla ceza kanunlarındaki  suçların 

                                                                                                                                     
Geliştirilmesi  başlıklı 169. maddesinin ikinci fıkrasında ise, “ Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk 
edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.” hükümlerine yer verilmiştir.  
68 Osman Saraç, “Kamu Yararı Kavramı” (çevirimiçi)http://portal 
1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md139/0%20SARAC.pdf  , 23 Ağustos 2007 Mehmet İlker 
Durmaz, “Kamulaştırmada Kamu Yararı”, 
(çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/makale_500.htm, ,  23 Ağustos 2007, s.1 
69 Pertev Bilgen, İdare Hukuku Dersleri: İdare Hukukuna Giriş, İstanbul, Filiz , 1996, s. 240 
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cezalarının tayininin kamu yararına olduğunu kabul edilmiştir.),  toplum yararı ile 

uyumlu olduğu ( hatta çoğu  AYM kararında  kamu yararı ile toplum yararı  eş 

anlamlı olarak kullanılmaktadır ), bir sınırlama sebebi olarak  kabul edildiği,  üstün 

nitelik taşıdığının, zaman içinde değişebileceğinin  ve  nesnel , zorunlu bir neden-

sonuç bağı gerektirdiğinin benimsendiği  ayrıca, kamu hizmetinin kamu yararı 

kapsamında değerlendirildiği görülmektedir.70 Mahkeme,  kamu yararını bazen dar 

idare hukuku kavramı olarak , bazen geniş kapsamlı olarak toplum yararı anlamında, 

bazen geniş ve diğer düzen, adalet , eşitlik gibi kavramları içerecek şekilde , bazen 

ise “kamu yararına olduğu aşikardır” gibi bir hukukilik kalıbı olarak kullanmaktadır. 
71 

AYM kararlarında mülkiyet hakkının sınırlandırılmasında kamu yararı/toplum yararı  

ölçütünün  nasıl kullanıldığı  incelendiğinde ;  

 Daha öncede belirtildiği üzere; AY m. 35 gereği, mülkiyet hakkına ancak  

kamu yararı veya toplum yararı gerekçesiyle sınırlamalar getirilebilir.Mülkiyet 

hakkının sınırlandırılmasında sözkonusu olan kamu yararı ölçütünün yukarıda 

açıklanan geniş anlamda kamu yararı anlamında  kullanıldığı kabul edilmektedir. 

Burada kamu yararı nicelik bakımından ele alınmakta ve büyük grubun ,toplumun 

yararı tercih edilmektedir. 72Kamu yararı amacıyla mülkiyet hakkına çeşitli 

sınırlamalar getirilmekte olup , bu sınırlamaların bir kısmı malike  yapmama yükümü 

( inşaatlada kat sınırlaması) ,  bir kısmı katlanma yükümü ( kamulaştırma ) bir kısmı 

ise yapma  yükümü ( vergi  borcu ) yüklemektedir. 73 

AY m.35/son’da yeralan toplum yararına  aykırı kullanmama ölçütü de, kamu 

yararı  ölçütü gibi  mülkiyet hakkına getirilecek sınırlandırmalarda bir gerekçe olarak 

kullanılabilmektedir.Bu suretle, devlete mülkiyet hakkının toplum yararına uygun 

kullanılmasını sağlayacak düzenlemeleri getirmek ve mülkiyet hakkını 

sınırlayabilmek yetkisi tanınmıştır. Örneğin , beslenme sorunu bulunan bir ülkede 

tarım topraklarının boş bırakılması , konut sorunu bulunan bir ülkede kent toprağının 

arsa olarak elde tutulması mülkiyet  hakkının toplum yararına aykırı kullanılmasıdır. 

                                                
70 Osman Saraç, “Kamu Yararı Kavramı” (çevirimiçi)http://portal 
1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md139/0%20SARAC.pdf  , 23 Ağustos 2007 
71 Tuğrul, a.g.e, s. 77 Örücü, a.g.e, s. 76 
72 Örücü, a.e, s.68 Tuğrul, a.e, s. 75 
73 Yavuz Erdoğan, “ Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”, 
(çevirimiçi)http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=34, s. 7-8   12 Aralık 2007 
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74 Böyle durumlarda devletin toprağın verimli bir şekilde işletilmesini sağlayıcı yada 

konut ihtiyacını karşılayıcı ve bu bağlamda toplu konut teşebbüslerini destekleyici 

tedbirler alması ve düzenleme yapması mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı 

kulanılmasını önleyici, kamu yararına bir müdahale teşkil edecektir.  

AYM birçok kararında mülkiyet hakkının malike sağladığı edinme ve elde 

bulundurma, kullanma ve yararlanma, tasarrufta bulunma, elden çıkarma ve engel 

olma yetkilerine kamu yararı amacıyla  kanunlarla sınırlamalar  getirilebileceğini 

kabul etmiş ve kamu yararı amacıyla mülkiyet hakkının sağladığı yetkileri 

sınırlandıran kanuni düzenlemelerin AY’ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Ayrıca 

Danıştay’ın da mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla kanunla 

sınırlandırılabileceğine ilişkin kararları bulunmaktadır.  

 Edinme yetkisinin kamu yararı amacıyla sınırlandırılabileceğine ilişkin 

olarak AYM’nin 17.12.2000 tarihli  2000/75E 2002/2000K sayılı kararı örnek 

verilebilir.  AYM 31.08.1956 günlü Orman Kanununun 3373 sayılı Yasa ile 

değiştirilen  kamu yararına olan her türlü bina ve tesisin yapımı için , bedeli 

ödenmesi koşuluyla orman arazilerinin tahsisine olanak veren 17. maddesinin üçüncü 

fıkrasının “AY m.169’a göre devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz…Bu ormanlar 

zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.... Devlet 

ormanlarının gerçek ve tüzel kişilere tahsisinin karayolları, telefon, elektrik, su, gaz, petrol boru isale 

hatları, savunma tesisleri, sanatoryum gibi öncelikli kamu hizmetlerinin ormandan geçmesi yada 

anılan bina ve tesislerin orman arazileri üzerinde yapılması zorunluluğu bulunduğu hallerle sınırlı 

olması gerekir.Başka bir anlatımla, kamu yararının bulunması ve zorunluluk hallerinde Devlet 

ormanları  üzerinde ancak irtifak hakkı tesisine olanak tanınabilir” gerekçesiyle AY’nın 169. 

maddesine aykırı bularak iptaline karar vermiştir.75 

Danıştay da “mera vasfındaki taşınmazların  kendilerine özgü ayrıcalıklı bir statüye sahip 

oldukları, bunların üzerinde  özel hukuk gerçek yada tüzel kişileri  ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

mülkiyet hakkı tesisisine imkan bulunmadığı , bu yerlerin sadece kamunun faydalanmasına tahsisli 

oldukları sonucuna vararak , meralar üzerinde bu vasfı taşıdıkları sürece kamu kurum yada 

kuruluşlarınca tescil yoluyla mülkiyet hakkı tesisine olanak bulunmadığına” karar vererek belirli 

yerlerde mülkiyet ilişkisinin kurulamayacağını  diğer bir deyişle edinme yetkisinin 

                                                
74 Tuğrul, a.g.e, s.79 
75 (çevirimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARALAR/IPTALITIRAZ/K2002/2002-200.htm, 5 
Eylül 2007 
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kamu yararı amacıyla sınırlandırılabileceğini kabul etmiştir. 76Yargıtay  da meraların 

kamu malı niteliğini taşıdığını,  hataen özel kişi adına tescil edilseler de özel 

mülkiyete konu olamayacaklarını ve kamu malı niteliğini kaybetmeyeceklerini kabul 

etmektedir. 77 

Malikin kullanma ve yararlanma yetkisinin kamu yararı amacıyla 

sınırlandırılmasına ilişkin olarak ise AYM, Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunla 

(GKHK) ilgili birçok karar vermiştir. AYM’nin   21.11.2000 gün E 2000/77 K 

2000/49  tarihli kararında , “...kira paralarının sürekli yükselişinin ekonomik ve sosyal yaşamı 

olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, kira artışlarının , temel ekonomik göstergelerin hedeflerine bağlı 

olarak geçici bir süre için sınırlandırılmasının kiracı kiralayan arasında bozulan ekonomik dengenin 

yeniden sağlanması toplumsal barış ve kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla getirildiği 

anlaşılmaktadır. Konut ve iş yeri olarak çeşitli yönleriyle toplumu etkileyen taşınmaz mal kirası , özel 

hukuk yanında kamu hukukunu da ilgilendirmektedir. Taşınmaz mal darlığı devam ettikçe , Devletçe 

önlem alınmaması durumunda kiraların normalin üstünde artacağı açıktır. Kira olgusunun  bu 

bakımdan toplumsal bir sorun olduğu kabul edildiğinden Devletin kira konusunda kamu yararı 

amacıyla kimi hak ve özgürlükleri sınırlandırmasında Anayasaya aykırılık yoktur.”
78  şeklinde bir 

sonuca varılmıştır. 

Yine malikin kullanma ve yararlanma yetkilerinin sınırlandırılmasına ilişkin 

olarak AYM’nin  406 sayılı Telefon Telgraf Kanunun 14. maddesiyle ilgili olarak 

verdiği  kararlar bulunmaktadır.  “... telgraf ve telefon gibi toplumu ilgilendiren bir haberleşme 

tesisinin en kolay ve hızlı biçimde  gerçekleştirilmesi amaçlandığına göre, mülkiyet hakkına konulan 

bu kayıtlama, kamu yararına dayanmakta, ... Sözkonusu düzenlemede, arazi  sahibinin mülkü üzerinde 

kullanma ve yaralanma yetkilerine PTT’nin engel olmaması koşulu da getirilmiştir... Telefon ve 

telgraf tesisatı yapma yetkisi malikin kullanma ve yararlanma haklarının saklı tutulması kaydıyla 

sınırlandırıldığından, sözkonusu hükümle , idareye  taşınmaz mallara kamulaştırmasız el atma yetkisi 

tanındığı biçiminde de değerlendirme yapılamaz. Yapılacak tesisatın malikin kullanma  ve 

yararlanma haklarını engelleyeceği anlaşılan durumlarda ise, taşınmazın tümünün yada bir 

bölümünün kamulaştırılması veya taşınmaz üzerinde idari irtifak kurulması gerekir. Kaldı ki, PTT 

                                                
76 (çevirimiçi)http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=2748, 5 Eylül 2007( 
1.D 19.04.1996 tarihli 1996/46E 1996/88K) 
77 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr( HGK, 1992/8-251E. 1992/342K., 20.05.1992 , HGK, 
1980/14-1334E. 1981/537K. , 26.06.1981 HGK, 1990-8-21E. 1990/171K. 14.03.1990) 
78 ( çevirimiçi) http: //www. anayasa.gov.tr/eskisite/ KARARLAR/IPTALITIRAZ/2000/2000-49.htm., 
24 Nisan 2007 Bu doğrultuda başka AYM kararları da bulunmaktadır. ( çevirimiçi) http: //www. 
anayasa.gov.tr/eskisite/ KARARLAR/IPTALITIRAZ/2000/2000-48.htm., 5 Eylül 2007( çevirimiçi) 
http: //www. anayasa.gov.tr/eskisite/ KARARLAR/IPTALITIRAZ/K 1963/1963-67 .htm., 5 Eylül 
2007 ( AYM , 16.11.2000 , E. 2000/26 K. 2000/48  ve AYM’nin  14.09.1965 gün ve E. 63/127 K. 
65/47) 
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tarafından kişilerin arazilerine tesisat yapılması yada yapılan tesisatla mülk sahibinin kullanma ve 

yararlanma olanaklarının kaldırılması durumunda malikin yargıya başvurabileceği açıktır.” 

gerekçesiyle kullanma ve yararlanma yetkilerinin kamu yararı amacıyla 

sınırlandırılması AY’ya aykırı bulunmamıştır.79   

 Malikin tasarruf yetkisinin de kamu yararı amacıyla sınırlandırılabilceği 

kabul edilmektedir 13.04.1999 tarihli E 1997/75 K 1999/10 sayılı  AYM kararında, 

31.08.1956 günlü 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 116/B maddesi hükmünün ,  “itiraz 

konusu kuralla, fıstık çamlarının kesiminin Orman İdaresinin iznine bağlı tutulması, bu ağaçların 

ürünü olan çam fıstığının gıda sanayiinde kullanılması , ülkemizde zaten az miktarda bulunan fıstık 

çamlarının , sahipleri tarafından da olsa gelişi güzel kesilip yok edilmesinin ülke ekonomisi açısından 

uygun görülmemesi gibi kamu yararına yönelik gerekçelerle açıklanabilir.Öte yandan bu ağaçların , 

çevrenin güzelliğine, iklime ve turizme olumlu katkısı gözardı edilemez. Bu nedenle itiraz konusu 

kuralla , fıstık çamları kesiminin denetim altına alınmasında kamu yararı buluduğu açıktır… Bu 

kuralla mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın konusu bu ağaçları kesmeden önce , yerel Orman 

İdaresine haber vermek ve bir tutanakla belgelendirmektir. Kamu yararı amacıyla getirilen bu 

sınırlama hakkın kullanılmasını ortadan kaldıran veya önemli ölçüde zorlaştıran bir nitelik 

taşımadığından demokratik toplum düzeninin gereklerine de aykırılık 

oluşturmamaktadır…”gerekçesiyle AY m.35’e aykırı olmadığına karar vererek  iptali 

istemini  reddetmiştir.80  

AYM 24.04.2003 günlü 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik 

Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanunun 5. 

maddesinin tasarruf sahiplerinin sahip oldukları şeyi dilediği gibi kullanma ve 

tasarruf etme olanağından yoksun bırakılması  gerekçesiyle  Anayasanın 35. 

maddesine aykırılığının ileri sürüldüğü bir davada ise, “Kuralda, tasarrufa teşvik 

hesabındaki tutarların kısmen veya tamamen ödenmesi engellenmemiş, belli bir süreye ve bu süre 

içinde, Yasada belirtilen oranda değerlendirmeye tabi tutularak ödenmesi öngörülmüştür…Dava 

konusu kuralla Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının tafiyesinin ekonomik koşullar ve kamu 

yararı gereği takside bağlandığı ve ödenmesi geciken paraların fiyat istikrarının  ve dolayısıyla 

ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik olarak makul ve ölçülü bir şekilde değerlendirildiği göz 

önünde bulundurulduğunda…hak sahibine taksitlendirme nedeniyle parasından yoksun kaldığı süre 

                                                
79  (çevirimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite /KARARLAR/IPTALITIRAZ/1993/1993-21.htm. , 
24 Nisan 2007 ( AYM 10.6.1993 tarihli 1993/9E 1993/21K)Bu doğrultuda başka AYM kararları da 
bulunmaktadır.   
(çevirimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite /KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1970/1970-18.htm. ,5 
Eylül 2007 (AYM, 07.04.1970,  E. 69/69 K.70/18 ) 
80 (çevirimiçi)http://www. anayasa.gov.tr/eskisite/ KARARLAR/IPTALITIRAZ/1999/1999-10.htm., 
24 Nisan 2007 
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için ekonomi esaslarına uygun bir gelir sağlandığı ve mülkiyet hakkının özüne dokunmadığı 

anlaşılmaktadır.”gerekçesiyle Anayasanın 35. maddesine aykırı olmadığına karar 

vermiştir. 81 

AYM 21.06.1990 tarihli 1990/10E 1990/14K sayılı kararında ise, yine  

malikin tasarruf yetkisini  sınırlandıran 3194 sayılı İmar Kanunu 18. maddesi 

çerçevesinde düzenleme ortaklık payı alınmak suretiyle taşınmazlara el atılmasını 

AY’ya aykırı bulmamıştır. “... itiraz konusu kural , arazi ve arsa düzenlemesi sonucu taşınmazın 

esas yüzölçümünden düşülen düzenleme ortaklık payının bir kamu hizmeti  nedeniyle artan değer 

karşılığında , düzenlemeye tabi tutulan bölgenin gereksinimi olan hizmet ve tesisler için 

kullanılmasını öngörmektedir. Amaç dışında kullanılması durumunda ilgililerin her zaman yasal 

yollara başvurma hakları vardır. ..Bu bakımdan yapı yapma dahil, kendisine tahsis edilen ve denkliği 

gözetilen taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunma hakkını kullanabilen malikin , kamulaştırma dışındaki 

uygulama ile mülkiyet hakkının özüne dokunulduğundan söz edilemez...”
82Görüldüğü gibi AYM 

bu kararında kamu hizmetlerinin düzenli ve sürekli bir şekilde gerçekleştirilmesi 

yoluyla elde edilecek yararı kamu yararı kapsamında değerlendirerek itirazı 

reddetmiştir. 

Danıştay 6.D’nin 26.11.1986 tarihli 1986/865E. 1986/1026K. sayılı kararında 

da  Büyükçekmece Gölü su toplama havzası  “mutlak koruma alanında” kalan 

taşınmazı üzerinde yapı yapması için inşaat ruhsatı verilmediği ve  bu nedenle 

tasarruf hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle taşınmazda kıymet kaybı meydana 

geldiğinden bahisle açılan bir dava ile ilgili olarak , “mülkiyet hakkının Anayasa kuralı 

uyarınca kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırıldığı anlaşıldığından bu sınırlama nedeniyle 

oluşacak zararın idarece tazminine yasal olanak bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddine 

karar verilerek mülkiyet hakkının sağladığı tasarruf yetkisinin kamu yararı 

gerekçesiyle sınırlandırılabileceği  ifade edilmiştir.83 

AYM’nin malikin elden çıkarma özgürlüğünü ( bu bağlamda elde 

bulundurma yetkisini de)  ortadan kaldıran zorla el koyma  ( müsadere) teşkil eden  

yasal düzenlemelerin kamu yararı amacıyla getirildiğini kabul ederek bunların 

mülkiyet hakkının özüne dokunmadığına ve AY’ya aykırı olmadığına karar verdiği 

                                                
81 (çevirimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite /KARARLAR/IPTALITIRAZ/K2006/K2006-66 
.htm. , 5 Eylül  2007( AYM 30.05.2006 2003/82E 2006/66 K) 
82 (çevirimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite /KARARLAR/IPTALITIRAZ/1990/1990-14.htm. , 5 
Eylül  2007 
83 (çevirimiçi)http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=8685, 5 Eylül 2007 
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kararları da bulunmaktadır. “Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında 1918  sayılı Kanunun 6829 

sayılı Kanunla değişik 47/1 maddesi.. zor alıma gidilmesi..el koyma...kamu yararı vardır...mülkiyet 

hakkının özüne dokunma sözkonusu değil.” 
84 Yine AYM 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 

108. maddesindeki kime ait olursa olsun kaçak orman malları taşıyan taşıtın 

müsaderesine ilişkin hükmü , kaçak orman malları taşımanın toplum yararına aykırı 

kullanış biçimi olduğu ve mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı 

kullanılamayacağı  gerekçesiyle  AY’ya aykırı bulmamıştır.85 Danıştay 10.D’nin 

08.11.1982 tarihli 1982/1879E 1982/2228K sayılı kararında  da “kaçak eşyanın naklinde 

kullanılan nakil vasıtalarının kamu yararı düşüncesiyle bu eylemin önlenmesine yönelik olarak 

devletçe zaptolunmasının ve tasfiye edilmesinin 1918 sayılı yasayla düzenlenmiş bulunması nedeniyle 

davacının sahibi olduğu geminin zaptolunarak müdahil ...’ne bedeli karşılığında tahsisine ilişkin 

işlemin hukuka uygun olduğundan” bahisle iptal istemi reddedilmiştir. 86 

AYM malikin müdahaleleri önleme yetkisine  de kamu yararı düşüncesiyle 

sınırlamalar getirilebileceğini kabul etmektedir. Gayrimenkule Tecavüzün Def’i 

Hakkındaki 5917 sayılı Kanunun AY’ya aykrılığının ileri sürüldüğü bir davada,  

AYM ,“…Anayasının teminat altına aldığı mülkiyet hakkıdır.İdare amirlerinin, zilyetliğin 

korunmasına ilişkin olan ve çok defa kişilerin arasında çıkan kavgaları önlemek amacını güden tedbir 

niteliğindeki kararlarının ise mülkiyet hakkının özüne dokunan ve Anayasa ile çatışan bir yönü 

yoktur… İdari işlemin haklı olmadığını iddia  eden taraf mahkemeye başvurma hakkına sahiptir” 

gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir. 87 

Görüldüğü gibi , mülkiyet hakkına ilişkin bir  sınırlama sebebi olarak AY’da 

açıkça kabul edilmiş olan kamu yararı ve toplum yararı ölçütleri AYM ’ nin yaptığı 

yargısal denetimde  kullanılmakta  ve mülkiyet hakkına yönelik müdahalelere kamu 

yararı gerekçesiyle izin verilebilmektedir. Ancak, AYM’nin  bazı kararlarında  

mülkiyet hakkının malike  sağladığı edinme ve elde bulundurma , kullanma ve 

yararlanma , tasarrufta bulunma , elden çıkarma , engel olma yetkilerine kamu yararı 

gerekçesiyle sınırlama getiren kanuni düzenlemelerin  hakkın özüne dokunmaları 

                                                
84 (çevirimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1968/K1968-62.htm, 
5 Eylül 2007  ( AYM 14.02.1968 1968/32E 1968/62K.) 
85 (çevirimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1966/K1966-36.htm, 
5 Eylül 2007( AYM, 21.09.1966, 1966/14E. 1966/36K.) 
86 (çevirimiçi)http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=110  , 5 Eylül 2007 
87 (çevirimiçi)http://www. anayasa.gov.tr/eskisite/ KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1963/K1963-40. 
htm., 5 Eylül  2007 ) (çevirimiçi)http://www. anayasa.gov.tr/eskisite/ 
KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1968/K1968-48. htm., 5 Eylül  2007’deki kararlar ( AYM , 
21.02.1963  E. 1962/274 K. 1963/40 AYM 22.10.1968  E. 1968/8 K. 1968/48)  
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yada demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırılık teşkil etmeleri  nedeniyle  

AY’ya aykırı olduğuna hükmedilmiştir. Danıştay’ın da bu doğrultuda kararları 

bulunmaktadır.  

Tasarruf yetkisine kamu yararı amacıyla getirilen sınırlamaların AY’ya aykırı  

bulunduğu AYM kararlarına örnek olarak  3194 sayılı İmar Kanunun 13. maddesinin 

1. ve 3. fıkralarının  malikinin mülkiyet hakkını kullanabilmesinin ( tasarruf 

yetkisinin)  adeta taşınmazın imar programına alınmasına endekslenmesi , ve 

uygulamada idarelerce 5 yıllık süre içinde imar programlarının yapılmaması,  

taşınmaz imar programına alınıncaya kadar taşınmaz malikinin malik sıfatının hiçbir 

anlam ifade etmemesi sebepleriyle AY’ya aykırılığının ileri sürüldüğü davada  , “13. 

maddenin birinci fıkrası uyarınca imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerlerin mevcut 

kullanma şekillerinin ne kadar devam edeceği konusundaki bu belirsizliğin kişilerin mülkiyet hakları 

üzerinde süresi belli olmayan bir sınırlamaya neden olduğu ...kişisel yarar ile kamu yararı arasındaki 

dengeyi bozarak mülkiyet hakkını kullanılmaz hale getirdiği, sınırlamayı da aşan hakkın özüne 

dokunan bir nitelik taşıdığı” gerekçeleriyle verdiği iptal kararı verilebilir. 88 

AYM  idarenin kamu yararı amacıyla kamulaştırma yapabileceğini ( başka bir 

deyişle kamu yararı amacıyla malikin elde bulundurma yetkisi ve  elden çıkarma 

özgürlüğünün sınırlandırılabileceğini),  bunun AY’ya aykırı olmadığını,  ancak 

kamulaştırma yapıldıktan  ve işin niteliği bakımından belli süre geçtikten sonra 

taşınmazın kamu yararının gerektirdiği yönde kullanılmaya başlanılmamış olması 

yada kamu yararının zorunlu kıldığı ihtiyacın kalmamış veya gerçekleşmemiş olması 

hallerinde mülkiyetin tekrar eski malike  geri verilmesi gerektiğini kabul etmektedir. 

22.9.1993 gün ve E. 1993/8 K. 1993/31 sayılı kararında  bu gerekçeyle 3213 sayılı 

                                                
88 (çevirimiçi)http://www. anayasa.gov.tr/eskisite/ KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1999/K1999-51 
htm., 5 Eylül  2007 (AYM  29.12.1999  1999/33E. 1999/51K. ) 
(çevirimiçi)http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=9438 , 5 Eylül 2007 
Danıştay da İmar Kanununun sözkonusu hükmünün iptalinden önceki dönemde imar planında 
park , otopark, çocuk bahçesi olarak ayrılan taşınmazlarda idarenin 5 yıllık süre içinde imar 
programını yapmaması sebebiyle taşınmaz üzerindeki kayıtların kaldırılarak konut yapımı 
amacıyla serbest bırakılması talebiyle açılan davalarda , idarece umumi hizmetlere ayrılan bu 
yerlerin yapımından vazgeçildiğine dair ilgili kamu kuruluşlarınca görüş bildirilmediğinden 
davanın reddine karar verilmekteydi.( 6. D, 29.01.1992, 1990/1606E 1992/259K) Mustafa 
Hamarat, “İmar Planındaki Kamulaştırılmayan Kamu Alanlarının Hukuki Durumu ve Haksız Fiil” 14 
Eylül 2007 ( çevirimiçi)http://www.hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=49, 24 Eylül 2007 
Uygulamada da belediyeler Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükmü uygulamaya devam 
etmekte, imar planına göre inşaat yapmak isteyenlerden varsa kamu alanına isabet eden kısım 
terkin ettirildikten sonra  kalan kısma imar izni vermektedirler.Arsasının tamamı kamu 
alanında kalan mülk sahibinin durumu ise tamamen belediyenin insafına terk edilmiştir. 
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Maden Kanunu’nun 46. maddesinin son fıkrasının AY’ya aykırı olduğuna ve  

iptaline karar vermiştir.“...İşletme ruhsatı konusu madenin tükenmesinin, ruhsat süresinin sona 

ermesinin yada herhangi bir evrede maden alanının maden çıkarma amacı dışında kullanılmasının , 

dayanılan kamu yararı etkeninin haklılığını ve kabul edilebilirliğini de sona erdirmesi gerekir. Böyle 

bir durumun ortaya çıkmasıyla taşınmazı gerçek kişiler yada özel hukuk tüzel kişileri yararına 

kamulaştırılmış olan malikin , taşınmazı geri isteme hakkı doğmalıdır. İtiraz konusu kuralda, maden 

işletme ruhsatı sahibi gerçek kişiler yada özel hukuk tüzel kişileri yararına yapılan kamulaştırma 

sonunda , taşınmaz özel hukuk tüzel kişilerinin adına tescil edilmektedir. Onların mülkü olmaktadır. 

Bu sonuç, taşınmazın kamu yararı kalmamış olsa da kamulaştırma amacının dışında kullanılmasını 

olanaklı kılmakta,... malikin taşınmazı geri alma hakkının bulunmaması nedeniyle mülkiyet hakkı 

güvencesinin ihlaline yol açmaktadır.” 89 Danıştay da  benzer şekilde , “orman tahdit sınırları 

içinde kalan taşınmazların tescilli oldukları tapu kütük sahifelerinin beyanlar hanesine “orman 

kadastro sınırı içinde kaldığı” yolunda belirleme yapılabileceği, ancak mülkiyet hakkı ancak yasa ile 

sınırlandırılabileceğinden  ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 28. maddesinde akte ve tescile müteallik 

tapu işlemlerinin idari emirle durdurulamayacağı hükme bağlandığından taşınmaz malikinin ayni ve 

şahsi hak tesisi ve tedavüle yönelik taleplerinin idari  emirle sınırlanması yolundaki düzenlemenin( 

genelgenin)  Tapu Kanunu’na aykırı olduğundan” iptaline karar vermiş ve bu şekilde 

mülkiyet hakkının sağladığı elden çıkarma yetkisinin ancak kanunla 

sınırlandırılabileceğini kabul etmiştir. 90 

Yine, AYM bazı kararlarında malikin taşınmazı elden çıkarma özgürlüğünü ( 

bu bağlamda   elde bulundurma yetkisini de) ortadan kaldıran zorla el koyma 

(müsadere) teşkil eden kanuni düzenlemelerin kamu yararına olduğundan 

bahsedilemeyeceği sonucuna vararak  bunları AY’ya aykırı bulmuş ve iptaline 

hükmetmiştir.AYM 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanununun” geçici 9. 

maddesinin AY’ya aykırılığının ileri sürüldüğü bir davada, “...bu düzenlemenin bir zorla 

el koyma ( müsadere) olduğu kuşkuya yer vermeyecek  derecede açıktır.Kayyumun yönetimine 

aktarılmış tüm Konfederasyon, Federasyon ve işçi sendikalarının , tüm mal varlıklarının , hatta 

bunların feshi cihetine dahi gidilmeksizin el konulmuş olması genel müsadere niteliğindedir. ...yapılan 

düzenleme kamulaştırma yada devletleştirme işlemi olmadığı gibi , mülkiyet hakkının sınırlanması 

olarak da nitelendirilemez. Madde , bu kuruluşların mülkiyet hakkını tümüyle ortadan 

                                                
89Örücü, a.g.e, s.247  
(çevirimiçi)http://www. anayasa.gov.tr/eskisite/ KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1993/K1993-31. 
htm., 5 Eylül  2007 Bu doğrultuda AYM’nin 24-25/10/1969 gün E 67/41 K 69/57 sayılı kararı da 
örnek verilebilir.  
90  (çevirimiçi)http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=13071 , 5 Eylül 2007( 
8.D.19.11.1997, 1997/3851E 1997/2453K) 
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kaldırmaktadır.”gerekçesiyle sözkonusu maddenin iptaline karar vermiştir. 91  Danıştay 

1.D’nin 13.09.1989 tarihli 1989/130E. 1989/112K sayılı kararında da  “492 sayılı 

Harçlar Kanununa eklenmek istenen idarenin satın alma hakkı başlığı altındaki düzenlemenin bir 

zoralım yöntemi içerdiğine , mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın cezalandırma sonucunu 

doğuduğuna ve , kamu yararına olduğundan söz edilemeyeceğine ,  bu nedenlerle mülkiyet hakkını 

zedeleyeceğine ”  şeklinde benzer bir sonuca varılmıştır. 92 

Kanaatimizce gerek doktrinde  kavramla ilgili olarak yapılan açıklamalar ve 

tanımlamalar  gerek  AYM’nin kavramın uygulanmasındaki bakış açısı dikkate 

alındığında , kamu yararını ifade etmek üzere farklı kavramlar  (genel yarar, kamu 

menfaati, kamu iyiliği, müşterek hayır, ortak iyilik, toplumsal refah gibi) kullanılsa 

bile bütün bu kavramların  ortak noktasının , tümünün bireysel yarardan  farklı onun 

üstünde veya dışında bir yararı ifade etmesi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla asıl 

ayrımın  kamu yararı ile bu kavramlar arasında değil ,bireysel yararla kamu yararı 

arasında olduğu kabul edilmelidir.  Bireysel yararın karşıtı bir anlam ifade etmek için 

kullanılan kamu yararı kavramı ne şekilde adlandırılırsa  adlandırılsın  bütün kamu 

faaliyetlerinin ( yasama , yürütme ve yargı) amacını teşkil eden, bir faaliyetin kamu 

hukukuna uygunluğunun en önemli  kriteri olarak kullanılan , ilgili AY maddelerinde 

sınırlama sebebi olarak öngörülmüş olması halinde temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasında ( bu bağlamda AY m.13 ve m.35 gereği mülkiyet hakkının da) 

bir sınırlama sebebi olarak  kullanılan , bireysel yarardan farklı ve ondan üstün bir 

nitelik taşıyan bir dengeleme ölçütü olarak kabul edilmelidir.  

İngiliz Anayasa ve İdare hukukçusu Wade’nin belirttiği gibi  “çağımız 

hukuçusunun en önemli görevi kişisel özgürlükler ile kamu yararını bağdaştırma yolunda yapıcı 

eleştirmen rolünü oynamaktır Özellikle kişi hak ve özgürlükleri ile kamu yararı en fazla çelişir gibi 

göründüğü alanlarda hukuk devletini koruyabilmenin şartı budur.”Yine ,Bülent Tanör’ün ifade 

ettiği gibi, “kamu yararı kavramı değişik sosyal menfaatler arasında bir hakemliği, bir 

dengelenmeyi ifade etmektedir, yoksa ferdi, zümrevi yada sosyal , birinin ötekini saf dışı bıraktığı bir 

kamu yararı mistiği yaratılmasını değil. Bir başka deyişle, sürekli bir diyaloga dayanan batılı siyasi 

rejim anlayışı açısından “kamu yararı” kavramıyla ifade edilmek istenen de, plüralist bir toplumun 

                                                
91 (çevirimiçi)http://www. anayasa.gov.tr/eskisite/ KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1992/K1992-20. 
htm., 5 Eylül  2007( AYM 31.02.1992 E. 1991/18 K. 1992/20) 
92 (çevirimiçi)http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=2575  , 5 Eylül 2007 
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çok yönlü menfaatler ve özlemler vakıasına uygun düşen plüralist, dengeci ve uzlaştırıcı bir kamu 

yararı anlayışıdır. ” 
93 

Devletin ülkede sadece disiplini sağlamakla görevli olduğu çağlardaki kamu 

yararı kavramı ile devletin birçok ekonomik görevler yüklenmiş bulunması  gerçeği 

karşısında, günümüzdeki kamu yararı kavramının birbiriyle aynı olması beklenemez. 

Klasik devlet anlayışı günümüzde sona ermiştir. Devlet artan kamusal gereksinimleri 

karşılamak için sosyal devlet anlayışı içerisinde topluma, yada toplumu oluşturan 

çeşitli kümelere yada bireylere  karşı birçok görev ve hizmeti yerine getirmekle 

yükümlü hale gelmiştir. Bu görev ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi için kamu 

yönetimine kamu yararı amacıyla üstün yetkiler tanınmıştır.Devlet, kamu yararı 

amacıyla bir önlem aldığını ileri sürerek temel hak ve özgürlükleri zedeleyecek 

şekilde yetkisini kötüye kullanabilir. Bu halde, asıl kamu yararı , devletin müdahalesi 

değil, bireye tanınması gerekli olan yarardır. İşte kamu yönetiminin yetkisini kötüye 

kullanması halinde bireyin kamu yönetiminin hukuka aykırı davranışlarına karşı 

korunmasında yargısal denetim önemli bir araçtır. Bu denetim idari eylem ve 

işlemler bakımından Danıştay ve idare mahkemeleri, kanunlar bakımından  AYM  ,  

idari eylem ve işlem kapsamında değerlendirilemeyecek olan idarenin usul dışı fiileri 

( fiili yol) bakımından   ise adliye mahkemeleri tarafından yerine getirilirken  yargı 

organlarının kamu yararı ile kişinin hak ve özgürlükleri  ( bu bağlamda mülkiyet 

hakkı) arasında  bir yararı diğerine  feda etmeksizin denge kuracak şekilde denetim 

yapmaları, çatışan yararları bir dengeye oturtmaya çalışmaları gerekmektedir.Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ( 

AİHS) 1 No’lu Protokolünün 1. maddesiyle teminat altına alınmış olan mülkiyet 

hakkına94 yönelik müdahaleler ile ilgili olarak  yaptığı yargısal denetimde de  

mülkiyete  müdahalelere  izin verilebilmesi ve bu müdahalelerin  haklı görülebilmesi 

için bunların  sadece kamu yararına meşru bir amaca hizmet etmesi yeterli kabul 

                                                
93 Örücü, a.g.e, s.63-70-71 
94 AİHS’nin 1 No’lu Protokolünün 1. maddesine göre;  “ Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk 

dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse , ancak kamu yararı 
sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak 
mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.  
Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını 
düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için 
gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.”  
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edilmemekte, aynı zamanda izlenen yol ile ulaşılmak istenen hedef arasında makul 

bir orantılılık ( ölçülülük)  ilişkisinin bulunması aranmaktadır. AİHM’ne göre, 

toplumun genel çıkarlarının gerekleriyle bireyin temel haklarının korunması gereği 

arasında adil bir dengenin kurulması şarttır.95 “… bireyi mülkiyet hakkından yoksun bırakan 

bir tedbirin meşru kamu yararı amacı gütmüş olması yeterli değildir, amaca ulaşmak için başvurulan 

araç ile güdülen amaç arasında aynı zamanda makul bir orantı ilişkisinin de mevcudiyeti 

gerekir.”“Kamu yararı amacı ile mülkiyet hakkına müdahalede bulunulduğu zaman birey olağan dışı 

ve aşırı bir yük altına sokulduğunda denge bozulmuş olur. Bireyin hak ve özgürlükleri ile genel 

menfaatin icap ettiği müdahale arasında adil bir dengenin varlığı gerekmektedir.”
96  Özetle, 

büyük grubun yararının herhalde küçük grubun yararına tercih edileceği, ve küçük 

grubun yararının feda edileceği ( saf dışı bırakılacağı) ve bu şekilde de kamu 

yararının gerçekleşmiş olacağı esasına dayanan bir kamu yararı anlayışı kabul 

edilemez. Kamu yararı  çeşitli  kişi yada grupların yararları arasında denge 

kurulmasını sağlayıcı bir kriter olarak  yorumlanmalı ve kullanılmalıdır. 

 

D.Mülkiyet Hakkına  Yönelik  Müdahaleler  

1-Mülkiyet Hakkına Hukuka Uygun Müdahale Olarak Kamulaştırma ve 4650 
Sayılı Kanunla Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda 
Kamulaştırmanın Düzenlenmesi  

Mülkiyet hakkından doğan yetkilere çeşitli sebeplerle sınırlamalar 

getirilebilmektedir. ( AY m. 35 ve TMK m. 683 gereği ) İşte kamulaştırma da belirli 

usuller dahilinde kamu yararının üstünlüğü gerekçesiyle mülkiyet hakkına 

sınırlamayı da aşan bir şekilde müdahale edilmesine olanak tanıyan Anayasal bir 

kurumdur.  

Kamu idarelerinin , kanunlara göre yürütmekle görevli oldukları kamu 

hizmetlerini ve teşebbüslerini kurmak, düzenli ve sürekli bir şekilde işletebilmek 

amacıyla taşınır ve taşınmaz mallara ihtiyacı vardır. İdareler, bu malları temin etmek 

için kural olarak alım satım  sözleşmesi yolunu seçmelidir, bu durumda idarelerin 

                                                
95 Monica Carss - Frisk:  Mülkiyet Hakkı: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 No’lu 
Protokolünün 1. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Klavuz, 1. bsk, Strasbourg- Cedex , y.y., 
Kasım 2001, s.31  Güney Dinç, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mülkiyet Hakkı”,8 Kasım 2004  
( çevirimiçi)http://www.rightsagenda.org/main.php?id=60, 25 Nisan 2007,  s. 10 
96 Carss- Frisk a.e, s.31-36 Güney Dinç, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mülkiyet Hakkı”,8 
Kasım 2004  ( çevirimiçi)http://www.rightsagenda.org/main.php?id=60, 25 Nisan 2007,  s. 10 
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ihtiyacı olan malları edinmeleri sözleşme usulüyle gerçekleşmiş olacaktır.Ancak 

bazen sözleşme usulü idarelerin ihtiyacı olan taşınır ve  taşınmaz malların edinilmesi 

için yetersiz kalabilir. Mesela, malik özel kişiler bu malları idareye satmayı kabul 

etmeyebilir.Özel kişilerin bu ve benzeri davranışlarının kamu hizmetleri veya 

teşebbüslerinin kurulmasını, düzenli ve sürekli bir şekilde işletilmesini engelleme 

sonucunu doğurabileceği düşüncesiyle idareye ihtiyacı olan taşınmaz malların 

mülkiyetini veya kullanma hakkını ( irtifak hakkı) kazanmak için kamu kudreti 

usullerine başvurma yetkisi tanınmıştır. Bu  bağlamda , idare tek taraflı iradesiyle 

malik özel kişinin iradesine bakılmaksızın , haklı bir tazminat ( bedel) karşılığında 

ihtiyacı olan taşınmaz malların mülkiyetini veya irtifak hakkını edinme yetkisine 

sahip kılınmıştır. 97 İşte  kamulaştırma , kamu yararı amacıyla taşınmaz mal, kaynak 

ve irtifak   haklarının mülkiyetini idareye devreden veya kısıtlayan bir işlem niteliği 

taşımaktadır. Buna göre, kamulaştırma iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir.:  

1-Taşınmaz mal, kaynak ve irtifak haklarının mülkiyetinin malikin iradesine 

bakılmaksızın idareye devredilmesi. 

2-Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, taşınmaz üzerinde 

kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulması.98 

Bu ikinci ihtimalde , mülkiyet hakkının sınırlanması söz konusudur. Birinci 

ihtimalde ise,  kamulaştırma,  mülkiyet hakkından doğan yetkileri sona erdiren, 

sınırlamadan da öte sonuçlar doğuran , gerek malikin elde bulundurma haline son 

veren, gerekse de elden çıkarma iradesini ortadan kaldıran bir yol olmaktadır.99 

Kamulaştırmanın  mülkiyet hakkına bir müdahale olarak  ayrıca ele alınmasının 

nedeni de, kamulaştırmanın bu birinci ihtimaldeki anlamıyla ( ki çoğu kez  idare bu 

birinci ihtimaldeki anlamda kamulaştırmaya başvurarak malikin mülkiyet hakkını 

sonlandırmaktadır) mülkiyet hakkının sınırlanmasından öte sonuçlar doğurması , 

mülkiyete müdahale niteliği taşımasıdır. Ayrıca konumuz olan kamulaştırmasız el 

                                                
97 Pertev Bilgen, Kamulaştırma Hukuku, İstanbul, Filiz, 1999, s. 1    
98  ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  HGK’nun 2000/18-48E. 2000/38K. sayılı 02.02.2000 
tarihli kararında bu husus vurgulanmıştır.Karara göre, 4650  sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı 
KK’nda mülkiyet kamulaştırması hakkında olduğu kadar , taşınmaz üzerinde kamulaştırma 
yoluyla irtifak hakkı kurulmasına ilişkin hükümler de bulunmaktadır. Kanunun 4. maddesi 
kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesis edilebileceğini öngördüğünden, mülkiyet 
kamulaştırmasına ilişkin kurallar kısmen de olsa kıyas yoluyla irtifak kamulaştırmaları 
hakkında da uygulanabilecektir. 
99 Köroğlu, a.g.e, s.42 
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atmayı anlayabilmek için öncelikle kamulaştırmanın ne olduğunu bilmek ve olayda 

bir kamulaştırmanın  sözkonusu olup olmadığını incelemek gerekmektedir. Zira 

kamulaştırmanın sözkonusu olmadığı hallerde ancak kamulaştırmasız el atmadan 

bahsedilebilecektir. Yargıtay da  bu  doğrultuda kararlar vermektedir. “dava konusu 

olayda bir kamulaştırmanın olup olmadığının araştırılarak davacının taşınmazının kamulaştırıldığına 

dair kayıt bulunmadığı durumlarda açılan davaya kamulaştırma bedelinin arttırılması davası olarak 

bakılamayacağı davacının kamulaştırmasız el atma konusunda yeni bir iddiası  bulunduğu takdirde 

bu esaslar çerçevesinde inceleme yapılarak karar verilmesi gerektiğine...”
100 “Dava kamulaştırmasız 

el atılan yer bedelinin tahsili istemine ilişkindir…Dava konusu taşınmazlarla ilgili 4650 sayılı 

Kanunla değişik Kamulaştırma Kanunu hükümlerince davalı idarece yapılmış ve tekemmül etmiş bir 

kamulaştırma yoktur. Bu nedenle işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekirken …davanın 

reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.” 101  

Kamulaştırma, özel kişilerin maliki bulundukları taşınmazların mülkiyetinin 

idareye geçmesi sonucunu doğuran ve bu bağlamda özel mülkiyete müdahale teşkil 

eden bir nitelik taşıdığından AY ile güvence altına alınmış mülkiyet hakkının , 

sözleşme özgürlüğünün ve irade muhtariyetinin özüne dokunacak bir kurum olarak 

görülmüş ve bu nedenle her zaman AY’larla izin verilmiş ve kamulaştırma 

hukukunun temel ilkeleri AY’larla düzenlenmiştir. 1982 AY’da mülkiyet hakkına 

müdahaleyle ilgili iki kurum öngörülmüştür. Bunlardan birisi, kamulaştırma diğeri 

ise devletleştirmedir. Devletleştirme konusuna kamulaştırmasız el atmayla 

devletleştirmeyi karşılaştırırken kısaca değinilecektir.  Bu başlık altında ise sadece 

kamulaştırmayla ilgili açıklamalar yapılacaktır.  

Kamulaştırma, 1982 AY’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler Başlıklı 

3. bölümünün 46. maddesinde güvence altına alınmış bir Anayasal kurumdur. Bu 

düzenlemede kamulaştırmanın şartlarına, yetkili organlara, kamulaştırmaya konu 

olabilecek mallara ve kamulaştırma bedelinin ödenme şekillerine yer verilmiştir. AY 

kamulaştırma hukukunun temel ilkelerini bu şekilde ortaya koyduktan sonra , bu 

konunun detayını düzenlemeyi kanunlara bırakmıştır. 04.11.1983 kabul tarihli 2942 

sayılı Kamulaştırma Kanunu (KK)  ile ( 05. 05.2001 tarihli ve 24393 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 

şekliyle) kamulaştırma konusunda ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. KK’da yer 

                                                
100 (çevirimçi)http://www.kazanci.com.tr( 18 HD, 1994/10685E 1994/13052K 27.10.1994) 
101 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr( 5 HD, 24.06.2004, 2004/5808E. 2004/7275 K.) 
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alan düzenlemelerden bahsedilmeden  önce, kamulaştırma kavramı hususunda 

doktrinde yapılan çeşitli tanımlamalar ele alınarak kavramın hukuksal niteliği 

açıklanmaya   çalışılacaktır. 

Sıddık Sami Onar’a göre kamulaştırma “ idarenin umumi menfaat düşüncesi ile ve 

amme kudretine dayanarak amme emlakine kalbetmek veya amme menfaatinin icap ettirdiği 

hususlarda kullanmak üzere bedeli mislini, değer pahasını vermek şartıyla bir gayrimenkulü iktisap 

etmesidir.
”102  

Mukbil Özyürük’e göre ise,  “bir gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkının kamu 

faydası için ve muadili olan ekonomik kıymet peşin ödenmek suretiyle idarece ref’ine kamulaştırma 

denir.”
103 

İnci Ercan’a göre kamulaştırma; “mülkiyet hakkına getirilen sınırlamaların ötesinde , 

mülkiyet hakkını ortadan kaldıran bir kamu hukuku işlemi olup, sonuç itibariyle bir idari işlemdir. 

Kamulaştırma , taşınmaz sahibi bireyle taşınmazı arasındaki somut ilişkiyi , bu anlamda mal 

sahibinin elde bulundurma ve serbestçe elden çıkarma yetkilerini ortadan kaldıran , böylece her ne 

kadar mülkiyet hakkını soyut planda ortadan kaldırmasa da bu ilişkiyi somut planda ortadan kaldıran 

bir müdahale olup , kamu yararı için yasal usul ve yöntemlere uygun olarak yapılıp karşılık değerinin 

ödenmesi halinde mülkiyet hakkının özüne dokunmayan bir sınırlamaya dönüşen kazanma 

yöntemidir.”
104  

Ali Arcak ise  “idarenin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu kudretine dayanarak , karşılık 

parasını peşin vermek şartıyla bir taşınmaz malı zorla yani hak sahibinin rıza ve muvafakatına 

bakılmaksızın edinmesi ” şeklinde bir tanımlama yapmıştır. 105 

Veli Böke’ye göre ise, “yetkili idarenin kamu yararını hedef tutan kamu hizmetini 

gerçekleştirmek için , bedelini peşin ( şartlar gerçekleşmişse taksitli) olarak ödemek kaydıyla gerçek 

ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmaz mallara , ilgili mevzuatın öngördüğü usullerle zorla sahip 

olması” kamulaştırmadır.   106 

AYM kararlarında ise kamulaştırma, “malikin rızası olmaksızın Devletin kamu 

yararına özel mülkiyeti sona erdirdiği bir işlemdir.”şeklinde tanımlanmıştır.107 

                                                
102 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3 c.,  3. bs.,  İstanbul, İsmail Akgün ,C: 
III, 1966,  s. 1513 
103 Köroğlu , a.g.e, s. 5 
104 Ercan, a.g.e, s. 21 s. 336 
105 Ali Arcak, Kamulaştırmasız El Koyma ve Yeni Hükümler, Ankara, Seçkin, 1987, s.20 
106 Veli Böke, 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942  Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları: ( Değişikliklere Uygun- İçtihatlı- Açıklamalı), 
Genişletilmiş Gözden Geçirilmiş 2. bsk, Ankara, Seçkin, 2004,  s.29 
107 (çevirimiçi)http://www. anayasa.gov.tr/eskisite/ KARARLAR/IPTALITIRAZ/K2003/K2003-29. 
htm., 5 Eylül  2007( AYM, 09.04.2003, 2002/79E 2003/29K) 
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Görüldüğü gibi, doktrinde kamulaştırma kavramıyla ilgili birbirinden farklı 

pek çok tanımlama yapılmakta ve genel olarak bu tanımlamalarda ortak olarak  

aşağıda sayılan unsurlara yer verildiği görülmektedir:  

1-Kamulaştırma yetkisi devlet ve diğer kamu tüzel kişilerine aittir. 

2-Kamulaştırma ancak kamu yararını gerçekleştirmek için yapılabilir. 

3- Kamulaştırmayı yapan idarenin kural olarak taşınmaz mal sahibine kamulaştırma 

bedelini nakden ve peşin olarak ödemesi gereklidir. Peşin ödeme paranın mal 

sahibine nakden ödenmesi veya emrine bankada hazır bulundurulması şeklinde 

olabilir.108Nakden ve peşin ödeme kuralının istisnası ise, AY m. 46 f.3 ve KK m.3 

f.2’de yer  verilen taksitle ödemeye imkan tanınan hallerdir.109  

4- Kamulaştırılan malın, taşınmaz mal olması gerekmektedir. 

5- Kamulaştırılan taşınmaz malın özel mülkiyet konusu olması gerekmektedir. 

6- Kamulaştırma bir kanuna dayanılarak , kanunda gösterilen esas ve usullere 

uyularak yapılmalıdır. 

7- Kamulaştırmada zorla alım, zorla elkoyma söz konusudur. Hak sahibinin rıza ve 

muvafakatına bakılmaksızın gerçekleştirilir. 

8- Yeterli ödenek sağlanmadan kamulaştırma işlemlerine başlanamaz. 

9- Kamulaştırma  bir kamu hukuku işlemi olup hukuki niteliği itibariyle bir idari 

işlemdir. 

Kamulaştırma hukukunun temel kanunu yukarıda da ifade edildiği gibi,  4 

Kasım 1983 tarihli ve 2942 sayılı KK’dur. Bununla birlikte  başka kanunlarda da ( 

bunlara özel kanunlar da denilebilir) kamulaştırma hukukuyla ilgili hükümlere 

rastlamak mümkündür.110 Fakat bu çalışmamızda özel kanunlardaki kamulaştırma 

                                                
108 Böke, a.g.e, s.66 
109 AY m. 46 f.3’e göre , tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile 
iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve 
turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların ödenme şekli kanunla gösterilir. İşte bu sayılan 
hallerde kanun taksitle ödemeyi öngörebilir. KK m. 3 f.2’de de taksitle ödemenin sözkonusu 
olabileceği haller AY m. 46 f.3’e paralel olarak düzenlenmiştir.  Tek farkla ki,  KK m. 3/2’de 
tarım reformunun uygulanması taksitle ödeme yapılabilecek haller arasında sayılmamıştır.  
 
110Bilgen a.g.e, s.4 Örnek olarak,  1326 Tarihli Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat 
Hakkında Kanun, 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu, 5516 
Sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun, Devlet 
Su İşleri  Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, 7269 Sayılı Umumi 
Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 
775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu verilebilir. 
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hukukuyla ilgili hükümlere yer verilmeyip  sadece 4650 sayılı kanunla değişik  2942 

sayılı KK’da kamulaştırmanın  genel hatlarıyla ne şekilde düzenlendiği ele alınarak 

incelenecektir. Ancak burada KK’nun tüm hükümlerini ayrıntılı olarak incelemek 

mümkün olmadığından sadece önemli görülen ( özellikle 4650 sayılı kanunla 

değiştirilen) maddeler üzerinde durulacaktır. Zira, 2942 sayılı KK’nun uygulanması 

sırasında  4650 sayılı Kanunla Kanunda değişiklik yapılmasına sebep olan  birçok 

sorun ortaya çıkmıştır.111  

KK m. 2/a’da tanımlar başlığı altında idare kavramı “ yararına kamulaştırma hak 

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

kişilerini ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Bu hükme göre kamulaştırma yetkisi 

AY’nın 46. maddesine parelel olarak Devlet ve kamu tüzel kişilerine tanınmıştır. 

Gerçekten de kamulaştırma işleminin bir idari işlem olması sebebiyle en önemli 

unsurlarından birisi  yetkidir. Yetki, idari işlemi gerçekleştirme iradesini ortaya  

koyan makamın bu hususta mevzuata göre ehil olması demektir. Kamulaştırma 

yetkisi de, kamu gücünü kamu adına kullanabilen ve KK m.5’de sayılan kurumların 

sahip olduğu bir güçtür. Buna göre kamulaştırma yetkisi tanınan  kamu tüzel kişileri ; 

il özel idaresi, belediye, köy gibi kamu idareleri , üniversiteler, Yüksek Öğretim 

Kurulu, Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu ve kamu kurumlarıdır. 112 Bunların dışındaki kurum ve kuruluşlarca  

verilecek kamulaştırma kararları hukuki değer taşımaz, yok hükmünde kabul edilir. 

Danıştay da bir kararında bu hususu vurgulamıştır.113 Kamulaştırma yetkisine sahip 

                                                
111  Zerrin Demirel, Hülya Demir, “ Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin ( 4650 Sayılı 
Kanunun ) İrdelenmesi”, ( çevirimiçi)http://www.harita.selcuk.edu.tr/arsiv/semp_pdf/166_173.pdf, 27 
Şubat 2008 Sözkonusu  sorunlar Plan Bütçe Komisyonu Raporu’nda  özetle , şöyle belirtilmiştir: 
Kamu yararı kararının alınması ve onaylanması, kamulaştırmadan önce yapılacak işlemler, 
kadastro görmemiş yerlerin tespiti işlemleri, idarelerin yeterli ödenek temin etmeden 
kamulaştırma işlemlerine başlamaları, yatırım programlarında bulunmayan ve ödeneği 
olmayan yatırımlar için kamulaştırma yapmaları, kıymet takdiri, bilirkişilerce nesnel 
değerlendirme, kısmi kamulaştırmalar, kamulaştırmayla ilgili tebliğ işlemleri , idarelerce 
yapılması gereken tebligat , kamulaştırma bedelinin bloke edilmesi işlemlerinin usulüne uygun 
yapılmaması , mahkemelerce kanunda öngörülen sürelere uyulmaması, 2942 sayılı Kanun m.17 
uyarınca idarelerce kamulaştırılan taşınmazın tescili için açılması gereken davaların zamanında 
yada hiç açılmaması.  
112 Böke a.g.e, s. 64 Bilgen a.g.e,  s. 17  
113 Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku: Genel Esaslar, 2c. , Güncelleştirilmiş 4. bs, 
Ankara, Turhan, C:I, 2006  s. 1107  Danıştay 6. D’nin 13.05.1981 tarihli  1980/1388E. 1981/1547K. 
sayılı kararına göre, “... kamu kurumu olmayıp özel hukuk tüzel kişisi olan İzmir Yüksek İslam 
Enstitüsü Yaptırma ve Koruma Derneğinin özel yasa hükmü bulunmaksızın okul yeri 
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olan kurumların kamulaştırma usulünden yararlanma hak ve yetkisi de  mutlak ve 

sınırsız değildir , sözkonusu kurumlar  “kanuni idare ilkesi gereği”  kamu gücünden 

doğan yetkilerini kullanarak  ancak kendi görev alanları içersinde kamulaştırma 

yapabilirler. Kamulaştırma yetkisine sahip idarelerin görev alanları dışında bu 

yetkilerini kullanmaları yetki gaspı problemini doğurur ki bu durumda kamulaştırma 

işlemi yetki yönünden hukuka aykırı olur. 114Kamulaştırma yetkisine sahip olan 

kurumların yalnız kendi görev alanına giren konularda bu yetkilerini kullanarak 

kamulaştırma yapabilecekleri KK m.3 f.1’den açıkça anlaşılmaktadır. “ idareler 

kanunla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi 

için gerekli…” ibaresi kamulaştırma yetkisinin de mutlak ve sınırsız olmadığını yetkili 

kurumların bu yetkilerini kendi görev alanları içinde kullanabileceklerini 

göstermektedir.  

Ayrıca özel kişilerin de yürüttükleri faaliyetin sağladığı kamu yararı sebebiyle 

bazı istisnai  hallerde kamulaştırma usulünden yararlanmaları kabul edilmektedir. Bu 

hususa ilişkin KK’da da çeşitli hükümler bulunmaktadır. Yukarıda sözü edilen  KK 

m. 2/3’da “yararına kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinden” 

bahsedilmiştir. Yine KK m.1 f.2’de “özel kanunlarına dayanılarak  gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da bu kanun hükümleri uygulanır” hükmü yer 

almaktadır. KK m. 5/c’de ise, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına yapılacak 

kamulaştırmalarda kamu yararı kararını verecek merciler belirtilmiştir. KK’nun bu 

hükümlerinin incelenmesinden şu sonuç çıkmaktadır: Gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişileri adına  kamulaştırma yapılabilmesi için bunların yürüttükleri faaliyeti  

düzenleyen kanunlarda kamulaştırma yapılabileceğine ilişkin açık bir hüküm olması, 

söz konusu kanunlarına göre bağlı oldukları kuruluş veya bakanlık tarafından 

kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi gereklidir. KK, gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişilerine kamulaştırma yetkisi tanımamıştır. Bunlar sadece kamulaştırma usülünden 

yararlanmakta, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin başvurması üzerine devlet ve 

kamu tüzel kişileri özel kişiler adı ve lehine kamulaştırma yapılmasına karar 

vermektedir. Kamu yararı ve kamulaştırma kararı idare tarafından alınmakta ve 

                                                                                                                                     
kamulaştırma kararı alması açıkça yasaya aykırıdır, hiçbir hukuki değer taşımaz. Bu nedenle dava 
konusu kamulaştırma kararının hükümsüz ( yok) sayılmasına  karar verilmiştir.” 
114 Böke, a.g.e, s.41 Gözübüyük, Tan, a.e, s. 1110 
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işlemler yine idare tarafından yürütülmektedir. Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri 

sadece kamulaştırma bedelini karşılamakla yükümlü olmaktadır. 115Yargıtay da bu 

görüştedir. 116 

Kamulaştırma işleminin  idari ve adli aşama olmak üzere iki aşamadan 

oluştuğu kabul edilmektedir. 4650 sayılı Kanunla KK’da  yapılan değişiklikle 

kamulaştırma bedelinin saptanmasının idari aşamadan adli aşamaya geçirilmesi 

dışında kamulaştırma işleminin idari ve adli aşamaları konusunda  4650 sayılı Kanun 

değişikliğinden önceki düzenlemeler  büyük ölçüde korunmuştur. Buna göre 

kamulaştırma işleminin idari aşaması , kamulaştırma bedeli için ödenek ayrılması, 

kamu yararı kararı alınması , kamulaştırılacak taşınmazın belirlenmesi ve satın alma 

usulünün denenmesinden oluşmaktadır.117 

 KK’da 4650 sayılı Kanunla  yapılan en önemli değişikliklerden birisi KK 

m.3 son fıkraya “ idarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma 

işlemlerine başlanılamayacağı” hükmünün eklenerek idarelerin yeterli ödeneğinin 

bulunmasının kamulaştırmanın şartları arasında sayılmasıdır. Bu hüküm 

kamulaştırma bedellerinin ödenmemesi veya  geç  ödenmesi nedeniyle Türkiye’den  

AİHM’ne taşınan kamulaştırma davalarını önleme amacıyla getirilmiştir. Madde 

gerekçesine bakıldığında, “ …idarelerin yeterli ödenek temin etmeden kamulaştırma işlemlerine 

başlamalarının engellenmesi öngörülmüştür.”  denilmekte , idarenin başladığı bir 

kamulaştırma işlemini ödeneksizlikten dolayı yarım bırakmasının önlenmesinin  

amaçlandığı vurgulanmaktadır. Burada yeterli  ödenekten kastedilen idare bütçesinde 

yeterli rakam ve parelel olarak mevcut nakit miktarıdır. 118 

                                                
115 Böke a.e, s. 43 Bilgen, a.g.e, 20-21 
116 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr    ( 5 HD , 14.03.2005, 2004/12416E. 2005/2551K. ) 
117  Gözübüyük, Tan, a.g.e, s. 1108-1109 
118 Onur  Tatar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Mülkiyet Hakkı, 
y.y.,Ankara Barosu İnsan Hakları Komisyonu, Eylül 2003, s.19-35 Böke, a.g. e ,  s. 70  Gürsel Kasım, 
“Anayasa , Yasa ve AİHS  Üçgeninde Mülkiyet Hakkı”, 23 Haziran 2007, 
 (çevirimiçi)http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=224889, 26 Eylül 2007 
(çevirimiçi)http://anayasa.gov.tr/eskisite/anyarg19/gokce.pdf, 5 Eylül 2007 
(çevrimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/images/loaded/kitap/kaleli.pdf,23 Mart 2007 
Zerrin Demirel, Hülya Demir, “ Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin ( 4650 Sayılı 
Kanunun ) İrdelenmesi”, ( çevirimiçi)http://www.harita.selcuk.edu.tr/arsiv/semp_pdf/166_173.pdf, 27 
Şubat 2008 
(çevirimiçi)http://www.insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/pages/news_full.asp?id=89&c 26 Eylül 2007 
(çevirimiçi)http://www.insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/pages/news_full.asp?lid=tr&id=130, 26 Eylül 
2007(çevirimiçi)http://www.insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/pages/news-full.asp, 23 Mart 2007 
(çevirimiçi)http: //mahkemeler.net/mahkeme-web-t/aihm/tcyaahmetacar.htm, 23 Mart 2007 
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Kamulaştırma işleminin  idari aşaması içine dahil olan  en önemli şartlarından 

birisi de   kamu yararı  kararı alınmasıdır. Kamu yararı bütün idari işlemlerin  amaç 

unsurudur. Kamu yararı amacına yönelmeyen   idari işlemler hukuken sakattır  ve 

idari yargıya konu oldukları takdirde iptale mahkumdur. Bunun gibi, idarelerin 

yapacakları kamulaştırma işlemlerinin kamu yararına yönelik olması zorunludur. KK 

                                                                                                                                     
(çevirimiçi)http: //mahkemeler.net/mahkeme-web-t/aihm/tcyaalataskalkan.htm, 23 Mart 2007 
(çevirimiçi)http: //mahkemeler.net/mahkeme-web-t/aihm/tcyaözerdigerleri.htm , 23 Mart 2007 
(çevirimiçi)http: //mahkemeler.net/mahkeme-web-t/aihm/tcyaderilgendigerleri.htm,    23 Mart 2007 
Türkiye’den AİHM’ne götürülen davaların konularına göre yapılan dağılım içinde 
kamulaştırma işlemlerinden doğan ihlaller nedeniyle yapılan başvuruların yoğunluğu dikkat 
çekicidir. 1 Ağustos 2000 tarihi itibariyle AİHM’ne Türkiye’den yapılan toplam 1.628 
başvurudan  455’ini kamulaştırma bedellerinin geç ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal 
edildiği gerekçesiyle yapılan başvurular oluşturmaktadır. Bu konuda, AİHM’ne yapılan 
başvurular son yıllarda da artış göstermiş 2004 yılında yedinci sırada olan mülkiyet hakkı 
ihlalleri 2005 ve 2006 yıllarında büyük bir artış göstererek ikinci sıraya yükselmiştir. 
Kamulaştırma bedellerinin geç ödenmesi ve geç ödenen kamulaştırma bedellerine uygulanan  
yasal faizin düşüklüğünün ve enflasyon oranının  gerisinde kalmasının  1 No’lu Protokolün 1.  
maddesini ihlal ettiğine ilişkin olarak Türkiye hakkında verilen kararlar için emsal kabul edilen 
ilk iki karar Akkuş ve Aka kararlarıdır. Bu kararlarda tespit edilen hukuki yöntem diğer 
kamulaştırma davalalarıyla ilgili başvurularda da aynen uygulanmıştır. AİHM, Derilgen ve 
Diğerleri – Türkiye Davası, Alataş ve Kalkan – Türkiye  Davası, Ahmet Acar- Türkiye Davası, 
Özer ve Diğerleri– Türkiye Davası, Bodur ve Diğerleri – Türkiye Davası , Karaaslan- Türkiye 
Davası , Mehmet Kılıç- Türkiye Davası , Kökmen- Türkiye Davası , Bekir Özdemir- Türkiye 
Davası , Çerkez Kaçar – Türkiye Davası  , Halil Kendirci- Türkiye Davası , İbrahim Halil Yiğit- 
Türkiye Davası, Özdemir ve Diğerleri – Türkiye Davası, Erkan- Türkiye Davası, Kamile 
Uyanık- Türkiye Davası , Karaman ve Beyazıt- Türkiye Davası , Kutlu- Türkiye Davası, 
Yılmaz- Türkiye Davası , Yayabaşı- Türkiye Davası , Mehmet Sait Kaya- Türkiye Davası , 
Topkaya ve Diğerleri – Türkiye Davası , Yener ve Diğerleri – Türkiye Davası ,Dildar- Türkiye 
Davası , Güvenç ve Diğerleri – Türkiye Davası , Pamuk- Türkiye Davası ve  Hasan Kaya- 
Türkiye davalarında kamulaştırma bedellerinin ödenmesindeki gecikme nedeniyle ,  1 No’lu 
Protokolün 1. maddesinin ihlal edildiğine karar  vermiştir. 
Bu gelişmelerin sonucunda Türkiye’nin AİHM’nce tazminat ödemeye mahkum edilmesinin 
önüne geçilebilmesi için  mülkiyet hakkını ihlal eden uygulamalar AİHM’ne yansımaksızın, bu 
uygulamaları iç hukuk alanında ortadan kaldıracak  yasal düzenlemeler yapılması  gereği 
ortaya çıkmıştır. AY m.90’nın son fıkrasına eklenen hükümle “usulüne göre yürürlüğe konulmuş  
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümleri esas alınır.”şeklinde bir düzenleme getirilmiştir. AY m.90 gereği,  tarafı 
bulunduğumuz AİHS’nin temel hak ve özgürlükler açısından kanunların üzerinde  olduğu  
AİHS ile kanun normları  çeliştiğinde AİHS’nin uygulanması gerektiği tartışmasızdır.Yine,  
2001 yılında AY’da yapılan değişikliklerle AY m.46’ya eklenen son fıkra ile “kamulaştırmada 
taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları 
için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.”hükmü eklenerek kamulaştırma bedellerinin geç 
ödenmesi sebebiyle mal sahiplerinin mağdur olması önlenmeye çalışılmıştır. 2942 sayılı KK  da 
4650 sayılı kanunla değiştirilerek, kamulaştırmalarda gerçek değerin saptanıp öncelikle 
ödenmesini sağlayıcı , kamulaştırmayı yapacak idarenin yeterli ödenek temin etmeksizin 
kamulaştırma işlemine başlamasını engelleyici düzenlemeler getirilmiştir.Ayrıca 3095 sayılı 
Kanuni Faiz  ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 4489 sayılı kanunla yeniden düzenlenerek 
yasal faiz oranları değiştirilmiş ve devletin alacaklarına uygulanan faiz oranıyla devlet 
borçlarına uygulanan faiz oranı arasındaki fark makul bir seviyeye çekilmiştir. Bu 
düzenlemeler,  uygulamaya geçirildiği takdirde davaların temelinde yatan sorunların 
çözülmesinde olumlu sonuçlar getirebilecek niteliktedir.  
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m.3 f.1’ göre “idareler yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri ve kamu teşebbüslerinin 

yürütülmesi için ihtiyaçları olan taşınmaz mal kaynak ve irtifak haklarını” 

kamulaştırabileceklerdir. Maddede, idarelerin kanunlarla yapmak yükümlülüğünde 

bulundukları kamu hizmetlerinin ve kamu teşebbüslerinin yürütülmesi için 

kamulaştırma yapabilecekleri belirtildiğine göre, kamulaştırmanın amacı olan kamu 

yararı , kamu hizmetleri ve teşebbüslerinin kurulması ve düzenli şekilde yürütülmesi 

suretiyle elde edilecek yarar olarak kabul edilmelidir. 119 Kamu yararı kararı 

kamulaştırma işleminin dayanağını, ön koşulunu oluşturmaktadır.120Bir taşınmazın 

kamulaştırılabilmesi için tahsis edilme amacının ( kamu yararının) açık ve kesin 

olarak belirtilmesi, somut gerekçelere dayandırılması ve bu amaca uygun olması 

gereklidir. 121  Özetle,  kamulaştırma işlemlerini başlatmaya yetkili olan organ veya 

kişilerin kamu yararı kararı alması  kamulaştırmanın en önemli şartlarından birisidir 

ve bu  kararı verecek merciler  KK m.5’de sayılmıştır. Sayılan bu yetkili merciler 

dışında başka bir merci tarafından verilen kamu yararı kararına dayalı olarak yapılan 

kamulaştırmalar yok hükmünde olur.  

Kamulaştırmanın  başka  bir şartı ise yetkili idarelerce verilen ( KK m.5’de 

sayılan) kamu yararı kararlarının yine yetkili idarelerce ( KK m.6’da sayılan) 

onaylanmasıdır. KK m. 6 ‘da m.5’e  göre yetkili merciler tarafından verilen kamu 

yararı kararlarının ayrıca bir onaydan geçmesi gerektiği ifade edilmiş  ve hangi 

makam tarafından alınan kararların kim tarafından onaylanacağı düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeyle kanun koyucu kamulaştırma usulüne birden çok makamın katılmasını 

sağlayarak ( kamu yararı kararı alan ve onaylayan  mercilerin ayrılığı da dikkate 

alındığında) idarenin keyfi ve hukuka aykırı davranışlarının önüne geçmeyi 

amaçlamıştır.  

Kamu yararı kararının onaylanması , kamulaştırma işleminin başlaması 

anlamına gelir. Tek başına kamu yararı kararı alınmış olması kamulaştırma 

işlemlerine başlanılması için yeterli değildir. Bunun için , kamu yararı kararının 

onaylanması gereklidir. 122 Ancak bazı hallerde  kamu yararı kararı alınmasına ve 

onaylanmasına gerek  yoktur. Bu haller KK m.6/son’da düzenlenmiştir. Buna göre, 

                                                
119 Bilgen a.g.e, s. 71 
120 Gözübüyük, Tan, a.g.e,s .1109 
121 Böke, a.g.e, s. 37-38 
122 Böke, a.e, s.115 
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“usulüne uygun olarak hazırlanarak onaylanmış geçerli bir imar planına veya ilgili bakanlıklarca 

onaylı özel plan  ve projelere dayanılarak yapılacak hizmetlerin görülmesine yönelik olarak 

gerçekleştirilecek  kamulaştırmalarda kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. 

Bu durumda kamulaştırmayı yapan idarenin yetkili  icra organı tarafından kamulaştırma işlemine 

başlanıldığına dair bir  karar  alınması yeterlidir.” Bu karar bir kamu yararı kararı niteliği 

taşımaz, kamulaştırma işlemine başlanıldığına ilişkin bir karardır, ki buna 

kamulaştırma işlemi kararı da denir. 123 Yargıtay da bu doğrultuda kararlar 

vermektedir.124KK m. 6 f.2’ye göre ise “Bakanlıklar ve Bakanlar Kurulu tarafından verilen 

kamu yararı kararlarının ayrıca onaylanması gerekmez.” Bu fıkradaki hallerde  ise, kamu 

yararı kararı alınması gerekmekte , ancak bunun ayrıca onaylanması 

aranmamaktadır.  

Kamulaştırma işleminin idari aşaması içersinde  yer alan diğer bir gereklilik  

kamulaştırmayı yapacak olan idare tarafından kamulaştırılacak taşınmazın 

belirlenmesidir. KK m.7’de, kamulaştırmayı yapacak idare tarafından 

kamulaştırılacak taşınmazın ve sözkonusu taşınmazın malik veya zilyetlerinin 

belirlenmesi için  kamulaştırma öncesinde yapılması gerekli olan hazırlık işlemleri 

düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca idarenin yapacağı hazırlık işlemleri yoluyla 

kamulaştırmaya konu taşınmaz mal ve sahibi / sahipleri veya mülkiyet hakkı iddia 

eden zilyetleri teker teker tespit edilir ve kamulaştırma ile ilgili işlemler ilk defa 

kişiselleşmiş olur. 125 

İleride KK m.10’da ayrıntılı olarak bahsedileceği üzere idarenin 

kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın bu bedelin ödenmesi karşılığında idare 

adına tescili amacıyla açacağı davayı taşınmazın tespit edilen malik veya 

maliklerinin tamamına yöneltmesi gerektiğinden malik/maliklerin kimlik ve adres 

bilgilerinin 7. madde uyarınca tespiti  büyük bir önem taşımaktadır.Bu aşamada, 

idarelerin hazırlık çalışmalarını titizlikle yürütmeleri , bütün araştırmalara rağmen 

adreslerini tespit edemedikleri maliklere ilanen tebligat yaptırmaları, kimlik bilgileri 

tespit olunamayan maliklerin ileride açılabilecek kamulaştırma bedeli tespit 

davasında haklarının korunması amacıyla kayyum tayini yoluna gitmeleri gerektiği 

                                                
123 Böke, a.e, s.116 
124 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( HGK , 2002/5-128E. 2002/113K., 27.02.2002 , HGK , 
2002/5-121E. 2002/106K. , 27.02.2002) 
125 Bilgen, a.g.e, s.76 
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kabul edilmektedir. Uygulamada ise , hazırlık çalışmaları gereği gibi yapılmadan 

açılan davalarda, mahkemelerin uzunca bir süre taraf teşkilini sağlayamaması , 

kimliği belirli olmayan malikin haklarını korumak amacıyla kayyum tayini için süre 

tanınması yargılama sürecini uzatmakta ve 4650 s. Kanun değişikliğinin gerekçesi 

olan kamulaştırma davalarındaki yargılama sürecini hızlandırma amacından 

sapılmaktadır. 

KK m.7’de yapılan en önemli değişiklik ise  m. 7’nin son fıkrasının son 

cümlesinde yer almaktadır. KK m.7/son’a göre, “idare kamulaştırma kararı verdikten sonra 

kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı 

bulunduğu tapu idaresine bildirecektir. İdare tarafından şerh tarihinden itibaren 6 ay içinde 10. 

maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespiti  ve idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair 

mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince re’sen 

sicilden silinecektir”. Değişiklikten önceki metinde, 6 aylık süre 2 yıldı.  2 yıl içinde 

tebligata başlanılmamışsa şerhin sicilden silineceği belirtilmekle birlikte,  

uygulamada kamulaştırmanın gerçekleşmediğine dair bilgi gelmediği sürece şerh 

silinmemekteydi. Yapılan değişiklikle,  şerh tarihinden itibaren 6 ay içinde idare 

tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili isteğinde 

bulunulduğuna dair mahkemeden alınan belge sunulmadığı  ( yani KK m.10’a göre 

işlem yapılmadığı) takdirde, tapu idarelerine re’sen şerhi kaldırma yetkisi tanınmıştır. 

Bu yeni düzenleme, hem malikin görmesi muhtemel zararları en aza indirgemeyi 

amaçlamakta, hem de kamulaştırmayı yapan idareyi çalışmalarını hızlandırarak , işi 

sürüncemede bırakmamaya sevketmektedir.126 

Kamulaştırmanın idari aşaması içersinde  yer  alan son gereklilik ise,    

kamulaştırmayı yapacak olan idarece  satın alma usulünün öncelikle denenmesidir. 

KK m.8’de satın alma usulü  başlığı altında 4650 s. Kanun değişikliği ile eski 

düzenlemeden  farklı  bir düzenleme  getirilmiştir. Eski düzenlemede idarelerin satın 

alma usulünü uygulamaları zorunlu değilken, 4650 sayılı Kanunla değişik  8. madde 

ile, idarelerin kamulaştırma kararını aldıktan sonra hem satın alma usulünü  öncelikle 

uygulamaları zorunlu hale gelmiş hem de trampa kamulaştırmada bir yöntem olarak 

                                                
126Hamdi Arpa, “ Kamulaştırma Kanun’nda Değişiklik” 
(çevirimiçi)http://www.kamyon.politics.ankara.edu.tr/dergi/belgeler/kydd/28.pdf.,23 Mart 2007  
Zerrin Demirel, Hülya Demir, “ Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin ( 4650 Sayılı 
Kanunun ) İrdelenmesi”, ( çevirimiçi)http://www.harita.selcuk.edu.tr/arsiv/semp_pdf/166_173.pdf, 27 
Şubat 2008 
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ortaya konmuş oldu. Böylelikle, malik ile idarenin anlaşması  koşuluyla , 

taşınmazların kamulaştırma yapmaya yetkili idarelere,  dava konusu olmaksızın,  

devredilebilmesi imkanı getirilmiştir. Ancak satın alma usulünün uygulanmasının 

zorunlu hale getirilmiş olması büyük alanları kapsayan  kamulaştırma projelerinde 

işlem süresinin uzamasına sebebiyet verebileceğinden eleştirilmektedir.127 

4650 s. Kanunla değişik 8. maddeye göre, idarelerin tapuda kayıtlı 

taşınmazlar hakkında yapacakları kamulaştırmalarda satın alma usulünü  öncelikle 

uygulamaları zorunludur. Buna göre, kamulaştırmayı yapacak idare kendi bünyesi 

içinde en az üç kişiden  oluşan  bir yada birden fazla kıymet takdir komisyonu ve 

yine kendi bünyesi içinden en az üç kişiden oluşan bir yada birden fazla uzlaşma 

komisyonu görevlendirecektir. Görevlendirilen kıymet takdir komisyonu , konuyla 

ilgili uzman kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak raporlar ve gerektiğinde Sanayi ve 

Ticaret Odaları ile mahalli emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden 

yararlanarak kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedelini tespit edecektir.  

Görüldüğü gibi kıymet takdir komisyonuna sanayi ve ticaret odaları ,  mahalli emlak 

komisyoncuları gibi uzman kurumlardan bilgi alma olanağı tanınmıştır, ancak 

komisyonun kimlerden oluşacağı belirtilmemiştir.  Bu konuda,  yapılacak değerleme 

işleminin;  teknik, hukuki ve ekonomik boyutu ile değerlemesi yapılan yöre 

taşınmazlarına ilişkin bilgiye sahip olan eğitimli ve deneyimli uzmanlarca yapılması 

gerektiği belirtilmekte , ancak uygulamada kamulaştırma yapmaya yetkili idarelerin 

çoğunda  eğitimli  ve deneyimli değerleme uzmanlarının sayıca yetersiz olduğu  yada 

mevcut olmadığı ifade edilmektedir.128  Tahmini bedelin belirlenmesinden sonra 

idare , tespit edilen bedeli belirtmeksizin kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz 

mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarının bedelini peşin veya bu 

Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasına göre yapılıyorsa bu fıkradaki usullere göre 

taksitle ödenmesi suretiyle ve pazarlıkla satın almak veya idareye ait başka bir 

taşınmaz malla trampa yoluyla devralmak istediğini resmi taahhütlü bir yazıyla 

                                                
127 Zerrin Demirel, Hülya Demir, “ Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin ( 4650 Sayılı 
Kanunun ) İrdelenmesi”, ( çevirimiçi)http://www.harita.selcuk.edu.tr/arsiv/semp_pdf/166_173.pdf, 27 
Şubat 2008 
128 Zerrin Demirel, Hülya Demir, “ Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin ( 4650 Sayılı 
Kanunun ) İrdelenmesi”, ( çevirimiçi)http://www.harita.selcuk.edu.tr/arsiv/semp_pdf/166_173.pdf, 27 
Şubat 2008 
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malike bildirecektir. Malike yapılan bu tebligat hem uzlaşma görüşmelerinin 

başlaması için hem de idarenin mahkemeye başvuru sürecini başlatabilmesi için çok 

önemlidir. Aksi halde idarenin açacağı kamulaştırma bedelinin tespiti ve mülkiyetin 

idare adına tescili davası reddolunur.129Malik veya yetkili temsilcisi tarafından bu 

yazının tebliğinden itibaren 15 gün içinde , kamulaştırmaya konu taşınmazı 

pazarlıkla satmak veya trampa isteğiyle idareye başvurulması halinde uzlaşma 

komisyonu tarafından tayin edilen tarihte pazarlık görüşmelerine başlanacaktır. Bu 

aşamada, kıymet takdir komisyonunun tespit ettiği bedel pazarlık veya trampa 

yoluyla taşınmazın satın alınabilmesi için uzlaşma komisyonunun taşınmaz malikine 

teklif olarak götürebileceği azami fiyatı belirleyen bir ölçüt olmaktadır. Uzlaşma 

komisyonu,  kıymet takdir komisyonunun belirlediği tahmini bedeli geçmemek üzere 

pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütecektir. Ancak  kıymet takdir 

komisyonu gibi bu komisyonun da kimlerden oluşacağı kanunda düzenlenmemiştir.  

Tespit edilen tahmini bedeli geçmemek üzere bedelde veya trampada 

anlaşmaya varılması halinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenecek 

ve taşınmaz malın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile kamulaştırma bedelini içeren bu 

tutanak malik veya yetkili temsilcisi ile komisyon üyelerince imzalanacaktır. Eğer 

anlaşma sağlanırsa , idarece anlaşma tutanağının tanziminden itibaren en geç 45 gün 

içinde tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek , bu durum malike 

veya yetkili temsilcisine bildirilecek  ve tapuda belirtilen günde idare adına ferağ 

vermeleri istenecektir. Tapuda idare adına ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma 

bedeli malike veya yetkili temsilcisine ödenecektir. Tapuda yapılacak ferağ işleminin 

masraflarını KK m.29 gereği idare karşılayacaktır. Anlaşma sağlanamazsa veya ferağ 

verilmezse idare KK m.10’a göre işlem yaparak Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 

kamulaştırma bedelinin tespiti ve  taşınmazın idare adına tescili için dava 

açacaktır.Anlaşma sağlanamazsa KK m.10’a göre işlem yapılacağı kanunda 

düzenlenmiş olmakla birlikte, uzlaşma komisyonunun  taşınmaz maliki ile yürüteceği 

pazarlık görüşmelerinin ne kadar süreceği konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. 

                                                
129 Böke, a.g.e, s. 149-150 
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Bu sürenin belirsiz olmasının işlemleri hızlandıracağı yerde sürüncemede 

bırakabileceği   belirtilmektedir. 130  

Görüldüğü üzere, KK m.8’de getirilen bu yeni düzenleme , eski sistemi 

tamamen değiştirmiştir. Eski sistemde, idarelerce yapılan kamulaştırma işlemlerinin 

çok büyük bir kısmı il yada ilçe kıymet takdir komisyonlarının takdir ettiği bedelin 

yeterli görülmemesi  nedeniyle yargıya intikal etmekteydi. Yeni düzenlemeyle ise,   

4650s. Kanun değişikliğinden önceki dönemde KK m.10’da yer alan il ve ilçe idare 

kurullarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonları ortadan kaldırılmıştır. 

Kamulaştırma bedeli satın almada anlaşılması halinde anlaşma tutanağında gösterilen 

bedel olacak ve bu şekilde belirlenen bedele karşı itiraz davası açılamayacak yada 

anlaşma sağlanamazsa kamulaştırma bedeli KK m.10 uyarınca mahkeme tarafından 

tespit edilecektir. Ayrıca kamulaştırma işlemi satın almada anlaşılamaması halinde , 

doğrudan doğruya yargı aşamasından başlayacağı için zaman kaybı azalmış, 

yargılama süreci hızlanmış , birkaç yıla sarkan kamulaştırma davaları ortadan 

kalkmış olacaktır.  

Kamulaştırma işleminin adli aşamasından bahsedilecek olursa,  4650 sayılı 

Kanunla KK’da yapılan değişiklikle kamulaştırmanın adli aşamasının genişletildiği  

ve kamulaştırma bedelinin belirlenmesinin idari aşamadan çıkarılarak adli aşamaya 

dahil edildiği görülmektedir. KK m.10’daki yeni düzenlemeye göre, adli aşama idare 

tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmasıyla birlikte başlamaktadır. Adli 

aşama içersinde  öncelikle   mahkemece kamulaştırma bedelinin tespit edilmekte ( 

4650 sayılı Kanunla getirilen en önemli değişiklik de kamulaştırma bedelinin 

tespitinin mahkemeye bırakılmış olmasıdır) daha sonra  taşınmazın idare adına tescili 

ile bedelin hak sahibine ödenmesine karar verilmektedir.131 

KK m.10’da  “kamulaştırma bedelinin mahkemece  tespiti ve taşınmaz  malın 

idare adına tescili” başlığı altında getirilen düzenlemeyle , kamulaştırmanın satın 

alma usulüyle yapılamaması halinde yapılacak işlemler ve izlenecek  prosedür  

belirlenmiştir. KK m. 10’a göre kamulaştırmanın satın alma  usulü ile yapılamaması 

halinde idare , 7. maddeye göre topladığı bilgi ve  belgelerle 8. madde uyarınca 

                                                
130 Zerrin Demirel, Hülya Demir, “ Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin ( 4650 Sayılı 
Kanunun ) İrdelenmesi”, ( çevirimiçi)http://www.harita.selcuk.edu.tr/arsiv/semp_pdf/166_173.pdf, 27 
Şubat 2008 
131 Gözübüyük, Tan, a.g.e, s. 1116- 1117 
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yaptırdığı bedel tespiti ve bu husustaki bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek 

taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaat edecek ve 

taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle bu bedelin peşin veya 

kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise, taksitle ödenmesi 

karşılığında idare adına tesciline karar verilmesini isteyecektir.  

KK m.10’daki  bu düzenleme çerçevesinde eski düzenlemenin aksine,  

kamulaştırma bedeliyle ilgili olarak malikin dava açma hakkına son verilmiştir. 4650 

s. Kanun değişikliğinden önceki eski düzenlemede malik tarafından açılan ve uzun 

zaman alan , yatırım ve işlemleri sürüncemede bırakan  kamulaştırma bedelinin 

arttırılması  davaları  yeni düzenlemeyle ortadan kaldırılmış ve kamulaştırma 

bedeliyle ilgili dava bir tespit davası hüvviyetini kazanarak , davacılık sıfatı da 

idareye geçmiştir. Böylece daha başlangıçtan itibaren kamulaştırma bedeli Asliye 

Hukuk Mahkemesince tespit edilecek, kamulaştırmanın adli aşaması  tek bir davayla 

hızlı bir şekilde tamamlanacak,  vatandaşın idareyle davalı duruma düşmesi önlenmiş 

olacaktır.  132Ayrıca tebligat ve ilanlar mahkemece usulüne uygun şekilde yapılacak 

eski dönemde yaşanan tebligatın usulsüzlüğü sorunlarıyla  karşılaşılmayacaktır. 133 

Davada, davacılık sıfatı idareye aittir. Burada sözkonusu olan idare, KK m.5 

ve 6 uyarınca kamulaştırma işlemini yapmaya yetkili olan idaredir. Davalı ise, 

taşınmazın malikidir. Paylı mülkiyet sözkonusu ise, husumetin bütün paydaşlara 

yöneltilmesi gereklidir.134Dava taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk 

Mahkemesi’nde açılacaktır. İdare, dava dilekçesinin ekine , 7. maddeye göre 

toplanan bilgi ve belgelerle , 8. maddeye göre yaptırdığı bedel tespiti ve bu husustaki 

diğer bilgi ve belgeleri de koyacaktır.  

Yeni düzenleme çerçevesinde  KK m.10’nun işletilebilmesi  ve idarenin 

kamulaştırılan taşınmaz malın bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescilini 

mahkemeden isteme hakkının doğabilmesi için KK m.8 uyarınca mal sahibi ile 

anlaşma yoluyla taşınmazı satın alma girişiminde bulunmuş ve bunun sonuçsuz 

                                                
132 Böke, a.g.e, s. 164-165 Zerrin Demirel, Hülya Demir, “ Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan 
Değişikliklerin ( 4650 Sayılı Kanunun ) İrdelenmesi”, 
(çevirimiçi)http://www.harita.selcuk.edu.tr/arsiv/semp_pdf/166_173.pdf, 27 Şubat 2008 
133 Zerrin Demirel, Hülya Demir, “ Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin ( 4650 Sayılı 
Kanunun ) İrdelenmesi”, ( çevirimiçi)http://www.harita.selcuk.edu.tr/arsiv/semp_pdf/166_173.pdf, 27 
Şubat 2008 
134 Böke, a.g.e , s. 166 
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kalmış olması gerekir. Bu nedenle, taşınmaz maliki davalıya , kanunda öngörüldüğü 

biçimde herhangi bir tebligat yapılmadan , davacı idarenin mahkemeden bedel tespiti 

ve tescil isteme hakkı doğmayacaktır. 135 

Mahkeme,  idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün sonrası için 

belirlediği duruşma gününü , dava dilekçesi ve idarenin verdiği belgelerin birer 

örneğini taşınmaz malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar 

sonucunda adresleri bulunamayanlara 7201 s. Tebligat Kanunu m.28 gereğince ilan 

yoluyla tebliğ ederek duruşmaya katılamaya çağıracaktır. Meşruhatlı davetiyenin 

tebliği veya Tebligat Kanunu m.28’e göre yapılan ilan taşınmaz malikinin bazı 

haklarının başlaması açısından büyük önem taşır. Yeni düzenlemede taşınmaz 

malikine kamulaştırma işlemine karşı iki tür dava hakkı tanınmıştır. İdari yargıda 

iptal davası va adli yargıda maddi hatalara karşı  düzeltim davası. İşte bu davalar için 

öngörülen 30 günlük hak düşürücü süre ise  meşruhatlı davetiyenin tebliği veya ilan 

ile başlamaktadır.  

Mahkemece malike çıkarılacak meşruhatlı davetiyede veya ilan ile yapılacak 

tebligatta bulunması gereken unsurlar da KK m.10’da düzenlenmiştir. Buna göre 

meşruhatlı davetiye veya ilan yoluyla yapılacak tebligatta; a.)  kamulaştırılacak 

taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası , 

vasfı, yüzölçümü b.) Malik veya maliklerin ad ve soyadları c.) Kamulaştırmayı 

yapan idarenin adı d.) 14 üncü maddede öngörülen süre içersinde, tebligat veya ilan 

tarihinden itibaren kamulaştırma  işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi 

hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri e.)  Açılacak davalarda husumetin kime 

yöneltileceği f.) 14 üncü maddede öngörülen süre içersinde , kamulaştırma işlemine 

karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin 

durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma 

işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden 

taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği g.) Mahkemece tespit 

edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya  yatırılacağı  h.) 

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri , tebliğ 

tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği 

                                                
135 Böke, a.e  
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hususları  belirtilecektir. Ayrıca, mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın 

bulunduğu yerde mahalli gazete çıkıyor ise, bu mahalli gazetelerden birisinde ve 

Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin 

özeti en az bir defa yayımlanacaktır. Bu düzenlemenin özellikle büyük kamulaştırma 

projelerinde idarelere önemli mali yükler yükleyebileceği düşünülmektedir. 

Mahkmece belirlenen günde yapılan duruşmada hakim taşınmaz malın bedeli 

konusunda tarafları anlaşmaya davet eder. Eğer taraflar anlaşırsa, tarafların anlaştığı 

bu bedeli kamulaştırma bedeli olarak kabul eder ve bu durumda  8. fıkranın ikinci ve 

devamı cümleleri uyarınca işlem yaparak idareye parayı ödemesi için 15 günlük süre 

verir. 

Mahkmece yapılan duruşmada taraflar bedelde anlaşamazlarsa, hakim en geç 

10 gün içinde keşif ve 30 gün sonrası için de duruşma günü tayin eder ve 15. 

maddede sayılan bilirkişiler marifetiyle ve tüm ilgililerin huzurunda taşınmaz malın 

değerini tespit için mahallinde keşif yapar. Kanun bir yenilik olarak keşifte muhtarın 

da hazır bulunması ve beyanının alınması gerektiğini düzenlemiştir. Ancak KK 

m.10’daki sürelere uyulmaması halinde işlemin ne olacağı konusunda da bir açıklık 

getirilmemiştir. Uygulamada mahkemeler, bu sürelere riayet etmemekte ve davalar 

uzamaktadır.Ancak kanun değişikliğinin amacı dikkate alındığında kanuni sürelere  

uyularak yargılamanın seri birçimde sonuçlandırılması gerektiği açıktır.  

Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin beyanlarını da dikkate alarak ,  

taşınmaz malın değerini belirten raporlarını 15 gün içinde mahkemeye sunmak 

zorundadırlar. Mahkeme bu raporu taraflara duruşma gününü beklemeden tebliğ 

eder. Yapılacak duruşmaya taraflar, vekilleri ve bilirkişiler çağrılır. Bu duruşmada 

bilirkişi raporlarına tarafların varsa itirazları dinlenir, bilirkişilerin bu itirazlara karşı 

beyanları alınır. Ancak, uygulamada en az 5 kişiden oluşan bilirkişi heyetleri 

duruşmalara gelememektedir. 136   

Tarafların anlaşamamaları halinde gerektiğinde hakim tarafından 15 gün 

içinde sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulu tayin edilir ve hakim , 

tarafların ve bilirkişilerin rapor veya raporları ile beyanlarından yararlanarak adil ve 

hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit eder. Tarafların anlaştığı veya 

                                                
136 Böke, a.e, s.171 
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anlaşamamaları halinde hakim tarafından  kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen  

miktarın,  nakit  ve peşin olarak veya kamulaştırma Kanunun 3 üncü maddesinin 

ikinci fıkrasına göre yapılmışsa ilk taksidin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi 

adına , hak sahibi tespit edilememişse ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek 

üzere 10 . maddeye göre mahkemece yapılacak  davetiye ve ilanda belirtilen bankaya 

yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye 15 gün süre 

verilecektir.Gereken hallerde bu sürenin bir defaya mahsus olmak üzere  mahkemece 

uzatılabilmesine kanun olanak tanımaktadır. Burada kanunun eksik bir düzenleme 

getirdiği ileri sürülmektedir. Bilirkişilerin kamulaştırma bedelini hesaplarken KK 

m.15/son gereği değerlendirme tarihi olarak kamulaştırma işlemine ilişkin belgelerin 

mahkemeye verildiği tarihi esas alacakları , genellikle belgeler dava dilekçesiyle 

birlikte mahkemeye verildiğinden değerlendirme tarihinin dava tarihi olacağı böylece 

değerlendirme tarihi ile kamulaştırma bedelinin bankaya depo edilmesine 

mahkemece verilen karar tarihi arasında geçen süre için faiz öngörülmemiş olacağı , 

bunun  da KK’nun değişiklik amacına aykırı olduğu savunulmaktadır. 137 

Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldığı veya hak sahibi tespit 

edilemediği durumlarda ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere bloke 

edildiğine dair makbuzun ibrazı  halinde mahkeme, taşınmaz malın idare adına 

tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verecek ve bu 

karar tapu dairesine ve bankaya bildirilecektir. Tescilin hükmü kesindir ancak 

tarafların bedele ilişkin temyiz hakları saklıdır. Tescil kararı ile mülkiyet el değiştirir, 

idareye geçer.( 4650 sayılı Kanunla değişik  KK m. 25) Fiilen tapu siciline tescil 

yapılmış olması gerekmez. Tescil kararı da hak sahibi adına kamulaştırma bedelinin 

bankaya yatırıldığına dair belgenin ibrazı halinde verildiğine göre, kamulaştırma 

bedelinin bankaya bloke edilmesi taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkına bir anlamda 

son vermiş olmaktadır. 138 Bu düzenlemeye göre, idari yargıda kamulaştırma 

işlemine karşı iptal davası açılmış ve bu dava devam etmekte iken de taşınmazın 

mülkiyetinin idareye geçeceği ifade edilmektedir.139 Ancak KK m.10 f.13 gereği 

kamulaştırma işlemine karşı hak sahibi tarafından idari yargıda iptal davası açılmış 

                                                
137 Böke a.e, s.172 
138 Böke, a.e, s.174 
139 Gözübüyük, Tan, a.g.e, s. 1118 
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ve idare mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilmişse , mahkemce idari 

yargıda açılan davanın  bekletici mesele kabul edilerek işlem yapılacağı 

düzenlendiğinden,  kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılarak 

yürütmenin durdurulması kararı alındığı hallerde,  KK m.10 uyarınca açılan davaya 

bakan Asliye Hukuk Mahkemesi idari yargıda açılan iptal davasını bekletici mesele 

yapıp bu davanın sonucunu bekleyecek, yargılamaya devam edip tescil kararı 

vermesi mümkün olamayacaktır.  

Yine KK m.10’da yargılamanın hızlandırılması amacıyla bu maddede 

öngörülen işlemlerin taraflardan birinin yokluğunda da yapılmaya devam edileceği 

belirtilmiştir. O halde davacı tarafın yokluğunda dahi dosya işlemden 

kaldırılamayacak ve bu madde uyarınca yapılması gereken işlemlere devam 

edilecektir.  Aynı  kural  davalının yokluğunda  da  uygulanacaktır. Bu , kanun 

değişikliğinin amacına uygun yerinde bir düzenlemedir 

Son olarak önemi sebebiyle , KK m.29’daki değişikliğin üzerinde 

durulacaktır. KK m.29’a göre, yargılama giderlerinden davacı idare sorumlu 

olacaktır. Yargılama giderlerinin içine her türlü harç, müzekkere, posta, keşif ve 

bilirkişi masrafları girmektedir.140Bu düzenleme , taşınmazı kamulaştırılan kişilerin 

taşınmazın ellerinden çıkması ve bedelini düşük bulmaları nedeniyle ortaya çıkan 

mağduriyetlerine ikinci bir mağduriyet eklenmesini önleyecektir. Zira, eski dönemde  

kıymet takdir komisyonlarınca çok düşük bedeller takdir edilerek kamulaştırma 

yoluyla taşınmazı elinden alınan malikler bedel artırım davası açmak durumunda 

kalmakta  taşınmazlarının  düşük bedelle elinden çıkması yetmiyormuş gibi bir de  

yargılama giderlerini karşılamaktaydı.141  

Buraya kadar açıklaması yapılan  değişiklikler KK’nun sistemini çok köklü 

bir biçimde etkilediğinden biraz ayrıntılı olarak üzerinde durulmuştur.  Bunların 

dışında bir çok maddede değişiklik yapılmış ( örneğin, m.14, m.22 , m.25, m.30, 

m.33, m.39  gibi) bazı maddeler de ( örneğin m.16, m.17) yürürlükten 

kaldırılmıştır.Ancak bu konuların ayrı bir araştırma yapılarak derinlemesine 

                                                
140 Böke , a.g.e, s.176 
141 Hamdi Arpa, “ Kamulaştırma Kanun’nda Değişiklik” 
(çevirimiçi)http://www.kamyon.politics.ankara.edu.tr/dergi/belgeler/kydd/28.pdf.,23 Mart 2007 
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incelenmesi gerektiğinden sadece konumuzla bağlantılı olarak , belirli temel 

değişikliklere yer verilmiş  olup  diğer değişiklikler üzerinde durulmayacaktır. 

2. Mülkiyet Hakkına  Yönelik  Hukuka Uygun  Diğer Müdahaleler 

Mülkiyet hakkına hukuka uygun bir müdahale şekli olarak kamulaştırma 

kurumu yukarıda ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ancak mülkiyet hakkına yönelik 

hukuka uygun müdahaleler kamulaştırma ile sınırlı değildir. Yürülükteki 

mevzuatımız incelendiğinde, mülkiyet hakkına çeşitli yollarla müdahale  edilmesine 

olanak tanıyan  kanuni  veya Anayasal düzenlemelerle karşılaşmak mümkündür. Bu 

düzenlemelerle  kabul edilen  mülkiyet hakkına yönelik  diğer hukuka  uygun 

müdahale yolları istimval, devletleştirme , idare kurumları arasında taşınmaz mal 

devri  ve  geçici işgal  olarak sıralanabilir. Bu müdahale yolları aşağıda ikinci 

bölümde  kamulaştırmasız el atma ile karşılaştırılarak ve aralarındaki benzerlik ve 

farklar tespit edilerek ele alınmaya çalışılacaktır  

3.Mülkiyet Hakkına Hukuka Aykırı Müdahale Olarak Kamulaştırmasız El 

Atma  

İdarenin  özel mülkiyetteki taşınmazlara  usulüne uygun bir kamulaştırma 

kararı olmaksızın ve maliklerinin rızası bulunmaksızın el koyması , diğer bir deyişle 

işgal etmesi “kamulaştırmasız el koyma”, “kamulaştırmasız el atma”, “dolaylı 

kamulaştırma” gibi isimlerle adlandırılmaktadır.142Bu durumlarda idarenin  eylemi 

AY ve kanunlara aykırı olur,  hukuka aykırı bir fiil ( haksız fiil)  teşkil eder.  İşte 

çalışma konumuzu kamulaştırmasız el atma oluşturmaktadır. 

                                                
142 Şahiniz, a.g.e, s.15 Ali Arcak, Kamulaştırmasız El Koyma ve 221 Sayılı Yasa, İstanbul, Kazancı 
Hukuk ,  Eylül  1980, s. 5 
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II- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA VE KAMULAŞTIRMASIZ 

EL ATMANIN UNSURLARI 

A. Kamulaştırmasız El Atma 

İdare özel mülkiyetteki bir  taşınmaza  kamu hizmetlerini gerçekleştirmek 

için ihtiyaç duyduğu durumlarda, AY m.46’daki ve kanunlardaki ( KK ve özel 

kanunlardaki) koşullara uyarak ve parasını peşin vererek o taşınmazı 

kamulaştırabilir. Kamulaştırma işlemlerinin nasıl yapılacağı ve bu konuda çıkan 

uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceği 4650 s. Kanunla değişik 2942 s. KK’da  ve 

kamulaştırma hususunda düzenlemeler getiren özel kanunlarda hükme bağlanmıştır.  

İşte idare , AY ve kanunlardaki ( gerek KK gerekse de özel kanunlardaki) hükümlere 

uyarak bir kamulaştırma işlemi yapmaksızın veya kamulaştırma işlemine başlamakla 

birlikte tamamlanmamış olmasına rağmen ,  bir kimsenin taşınmazına el koyarak 

onun üzerinde bir tesis veya bina yapar  yahut taşınmazı   kamu yararına yönelik bir 

hizmete tahsis ederek mal sahibinin taşınmazı  üzerinde dilediği gibi kullanma 

hakkına  karşı herhangi bir girişimde bulunursa taşınmaza  kamulaştırmasız el atmış 

sayılır. 

Kamulaştırmasız el atma iki şekilde ortaya çıkabilir. Birinci durumda, idare 

hiçbir kamulaştırma işlemi olmaksızın özel mülkiyetteki taşınmazlara  müdahale 

edebilir. İkinci durumda, kamulaştırma işlemi tam olarak tamamlanmadan yada 

usulüne uygun olarak yapılmadan idarenin bir müdahalesi söz konusu olabilir. Bu 

ikinci durumda, sakat bir idari işlem sözkonusu iken , birinci durumda ise, yoklukla 

malül, idareye izafe edilemeyecek bir işlemin varlığını kabul etmek gerekir. 1Ancak 

hiç kuşku yok ki, her iki durumda da idarenin bu eylemi kamulaştırmasız el atma 

teşkil eder. 

Kamulaştırmasız el atmanın tanımı, hukuk mevzuatımızda yapılmamıştır. 

Kamulaştırmasız el atmayla ilgili tek kanuni düzenleme 2942 s. KK’nun eski 38. 

maddesinde bulunmaktaydı.  KK m.38 şöyle bir hüküm içermekteydi: “ Kamulaştırma 

yapılmış ancak işlemler tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış iken kamu hizmetine 

ayrılarak veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan malın maliki, 

zilyet veya mirasçılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı yirmi yıl geçmekle düşer…” 

                                                
1 Yasin Ulusoy, Yargıtay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma, Nobel, Haziran 2004, s. 
178 



 55

Ancak bu hüküm, 10.04.2003 gün ve E. 2002/112 K 2003/33 sayılı AYM kararıyla 

AY’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.2 Böylelikle yürürlükteki mevzuatımızda 

kamulaştırmasız el atmaya ilişkin herhangi bir kanuni düzenleme kalmamıştır. Bu 

konuda, kamulaştırmasız el atma kavramına açıklık getiren 16.05.1956 gün E.1 K.6 

sayılı , 16.05.1956 gün E.1 K. 7 sayılı ve 11.02.1959 gün E. 1958/17 , K. 1959/15 

sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları  (YİBK) ile Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu ( HGK) ve Yargıtay Hukuk Dairelerinin (HD)  çeşitli kararları bulunmakta ve 

ayrıca  doktrinde de kamulaştırmasız el atmanın tanımı ve unsurları  hususunda 

çeşitli açıklamalarda bulunulmaktadır. 

Doktrinde kamulaştırmasız el atma kavramı çeşitli şekillerde 

tanımlanmaktadır. 

Ali Arcak’a göre kamulaştırmasız el atma, “kamulaştırma işlemi yapılmaksızın ve 

bir yasa hükmüne dayanılmadan , idarenin taşınmaz mal üzerinde fiilen tasarrufa başlaması ve asıl 

mal sahibinin kullanma hakkını engellemesi veya ortadan kaldırmasıdır.”
3 

Şeref Gözübüyük de benzer bir şekilde  kamulaştırmasız el atmayı “yönetimin 

kimi durumlarda kamulaştırma yoluna gitmeden yada yasal bir dayanağı olmadan özel mülkiyette 

olan bir taşınmaza el atma yoluna gitmesi” şeklinde tanımlamıştır. 4 

Veli Böke’ye göre ise “idarenin özel mülkiyet konusu bir taşınmazı , kamulaştırmaya 

başvurmaksızın  iradi veya gayri iradi bir şekilde fiilen işgal ederek bir kamu hizmetine tahsis etmesi 

ve üzerinde kalıcı tesis gerçekleştirmesi” kamulaştırmasız el atmadır.5 

Turan Çınar ise bu konuda şöyle bir tanımlama yapmaktadır: “Kamulaştırmasız 

el atma , kamulaştırma yetkisine sahip idarelerin kamulaştırma yapmaksızın, başkasına ait bir 

                                                
2  ( çevirimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/kararlar/IPTALITIRAZ/K2003/K2003-33.HTM, 25 
Nisan 2007 Sözkonusu kararda ; “ Anayasanın 46. maddesinde öngörülen kamulaştırma , 

Anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınmış bulunan mülkiyet hakkına getirilmiş anayasal 
bir sınırlamadır. İdare kendisine Anayasa tarafından  tanınan olanak ve yetkileri Yasaya uygun bir 
biçimde kullanmaksızın taşınmaza el atarak kamulaştırma ilkelerine aykırı davranamaz. 
Anayasanın sınırlarını belirleyerek izin verdiği kamulaştırma yöntemini kullanmadan yapılan el 
atmalar , itiraz konusu kurala göre yirmi yıl geçtikten sonra yasal bir kamulaştırmanın bütün 
sonuçlarını doğurmakta ve taşınmazın idarenin adına tapu kütüğüne tescili ile 
sonuçlanabilmektedir. Bu ise Anayasal dayanağı olmayan kamulaştırmasız el koymadır. Yirmi 
yıllık hak düşürücü sürenin geçmesiyle taşınmaz malikinin her türlü dava açma hakkının 
engellenmesi ve taşınmazın hiçbir karşılık ödenmeden idareye geçmesi, mülkiyet hakkının 
sınırlanmasını aşan, hakkın özünü zedeleyen bir durumdur.”  şeklinde bir sonuca varılmıştır. 
3 Arcak, a.g.e, s.3 
4 Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, 12.bs, Ankara, y.y., Ekim 2003, s. 243 
5 Veli Böke,   Kamulaştırmasız El Atma Davaları , 1. bsk , Ankara, Seçkin, Mart 2005, s. 18   
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taşınmaza kalıcı olarak el atması veya kamu hizmetine tahsis etmesi yada bu amaçla üzerine bir tesis 

inşa etmesidir.”
6 

Arcak/Doğrusöz’e  göre ise,  “…gerek kamulaştırma kanunundaki esaslar çerçevesinde 

, gerekse özel yasalardaki hükümlere uyulmak suretiyle , bir kamulaştırma işlemi yapılmamış veya 

kamulaştırma işlemine başlanılmakla birlikte kamulaştırma oluşmamış olmasına rağmen , idare özel 

mülkiyetteki gayrimenkule el koyarak bu sonuncuyu kısmen veya tamamen kamu malı durumuna 

dönüştürmüş veya üzerinde tesisler yaptırmış ise, kamulaştırmasız el koyma sözkonusu olur.”
7 

 Yukarıdaki tanımlamalardan anlaşılacağı üzere, doktrinde bu konuda pek çok 

tanımlama yapılmakla birlikte  genel olarak bu tanımlamalarda ortak bazı noktalar 

bulunmaktadır. Bu ortak noktalardan yola çıkılarak kamulaştırmasız el atma şöyle 

tanımlanabilir: Kamulaştırmasız el atma,  kamulaştırma yetkisi bulunan kurum ve 

kuruluşlarca  kendi görev alanlarına  giren konular için kamulaştırma  yoluna  

başvurulmaksızın ve  bir kanun hükmüne dayanmaksızın özel mülkiyetteki 

taşınmazların tamamına veya bir kısmına  fiilen ve kalıcı (devamlı, sürekli) olarak el 

atılması ve bu el atmanın hukuka aykırı olması ( diğer bir deyişle hukuka uygunluk 

hallerinin bulunmaması) durumunda ortaya çıkan   bir  fiili  durumdur.  

Kamulaştırmasız el atma kavramına açıklık getiren YİBK kararları ise  

(16.05.1956 gün E.1 K.6 sayılı , 16.05.1956 gün E.1 K. 7 sayılı,  11.02.1959 gün E. 

1958/17 , K. 1959/15 sayılı YİBK’ları)  Kamulaştırmasız El Atmanın Mülkiyet 

Hakkına Etkisi ve  Tazminat Davası başlıkları  altında ayrıca ele alınacaktır. 

B. Kamulaştırmasız El Atmanın Unsurları  

 Doktrinde kamulaştırmasız el atmanın tanımını yapan yazarlarca 

kamulaştırmasız el atmadan sözedebilmek için gerekli birtakım unsurlar üzerinde de 

durulmaktadır.Zaten kavrama ilişkin tanımlama bu unsurlardan  hareket edilerek 

yapılmaktadır.  Farklı şekillerde ifade edilmekle birlikte genel olarak  doktrinde 

kamulaştırmasız el atmadan söz edilebilmesi için şu unsurların  birarada 

bulunmasının arandığı söylenebilir. 1- Kamulaştırma yetkisi bulunan kurum yada 

kuruluşlarca el atılması 2-  Kamulaştırmasız El Atma Fiilinin İdarenin Görev Alanına 

Giren Konular İçin Yapılmış Olması 3- Usulüne Uygun Kamulaştırma 

                                                
6 Turan Çınar, Açıklamalı- İçtihtatlı- Uygulamalı- Gerekçeli Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız 
El Atma Davaları, Ankara, Kartal, Eylül 2005, s. 901 
7 Ali Arcak, Edip Doğrusöz, Kamulaştırmasız El Koyma El Koymanın Önlenmesi ve Tazminat 
Davaları, Ankara, Seçkin, 1992, s.18-19 
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Yapılmaksızın Taşınmaza El Atılmış Olması 4- Özel Mülkiyetteki Bir Taşınmza El 

Atılması 5- Taşınmaza İdare Tarafından Fiilen El Atılması ( El Konulması) 6- 

Taşınmaza İdare Tarafından Kalıcı ( Devamlı, Sürekli) Olarak El Atılması (El 

Konulması) 7- Hukuka Uygunluk Hallerinin ( Sebeplerinin) Bulunmaması. Aşağıda,  

kamulaştırmasız el atmanın unsurları  ayrı başlıklar altında incelenecektir. 

1. Kamulaştırma Yetkisi Bulunan Kurum Yada Kuruluşlarca El Atılması 

Kamulaştırmasız el atmadan sözedebilmek için taşınmaza kamulaştırma 

yetkisine sahip olan  idare ( kamu kurum veya kuruluşları) tarafından müdahalede 

bulunulmuş olması gerekmektedir. 8 İdare tarafından gerçekleştirilmemiş olan veya 

idare tarafından gerçekleştirilmiş olmakla birlikte  kamulaştırma yetkisine sahip 

olmayan bir idare tarafından yapılmış olan  müdahaleler  kamulaştırmasız el atma 

olarak kabul edilmemektedir. 

KK m.2’de idare kavramı , “yararına kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzel 

kişileri  kamu kurum ve kuruluşları , gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri” şeklinde ifade edilmiştir. 

Kamulaştırma yetkisine sahip olan idareler  ise KK m.5’de düzenlenmiştir.9 Ayrıca, 

özel kanunlarla çeşitli kurum ve kuruluşlara kamulaştırma yetkisi verilmektedir. 
10İşte ancak, kamulaştırma yetkisi tanınan idareler tarafından gerçekleştirilen bir el 

atma fiili, kamulaştırmasız el atma olarak değerlendirilebilecektir. 

Eğer taşınmaza kamulaştırma yapılmaksızın el atan idare kamulaştırma 

yetkisine sahip değilse bu durumda, söz konusu fiil , hukuka aykırı bir fiil, yani 

idarenin alelade bir haksız fiili niteliğini taşıyacak, kamulaştırmasız el atma olarak 

kabul edilemeyecektir.Yargıtay HGK’nun 2006/5-54E. 2006/31K. sayılı 01.03.2006 

tarihli kararında da kamulaştırmasız el atmanın idarenin alelade bir haksız fiili olarak  

                                                
8 M. Oktay Akkaya, Açıklamalı- İçtihatlı Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma, Ankara, 
y.y, 1998, s. 176  Çınar, a.ge., s. 902, Ulusoy, a.ge, s. 16-18  Şahiniz, a.g.e, s.68-70 Mustafa Hamarat, 
“Kamulaştırmasız  El Atmaya Dayanan Davalar ve 20 Yıllık Hak Düşürücü Süre”, 14 Eylül 2006, ( 
çevirimiçi)http://www. hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=50, 19 Eylül 2007 
(çevirimiçi)http://www.aktifhukuk.org/arsiv/4/mustafahamarat.htm, 20 Eylül 2007 
9 Bu hükme göre, bakanlıklar ,köy, belediye, il özel idaresi, Yüksek Öğretim Kurumu, 
üniversiteler, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu ve 
kamu kurumları kamulaştırma yetkisine sahiptirler. 
10 Bilgen, a.g.e, s. 17 Örneğin, 233 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin 61. maddesine göre , 
Sümerbank, Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu, 1164 s. Arsa Ofisi Kanununun 8. maddesine 
göre, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 6200 s. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve 
Vazifeleri Hakkında Kanunun 2. maddesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne kamulaştırma 
yetkisi tanınmıştır. 
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kabul edilemeyeceği belirtilmek suretiyle bu husus vurgulanmıştır. “…eş söyleyişle, 

idarenin kamu yararı için taşınmaza el atmasının sıradan bir haksız fiil olarak nitelendirilmesi 

olanaklı değildir.” Eğer, taşınmaza kamulaştırma yapmaksızın el atan idare 

kamulaştırma yetkisine sahip değilse , idarenin bu fiili kamulaştırmasız el atma 

kapsamında değerlendirilemeyeceğinden ,  sözkonusu fiili gerçekleştiren idareden , 

“müdahalenin men’i” talep edilebileceği gibi idarenin haksız fiili neticesinde 

meydana gelen zararların TBK m. 41 vd. hükümlerine göre tazmini de talep 

edilebilir. Ancak, el atılan  taşınmazın mülkiyetinin el atan idareye geçmesi 

karşılığında taşınmazın bedelinin ödenmesi talep ve dava edilemez. Yani bedel 

davası açılamaz. 11 

Yargıtay da, kamulaştırmasız el atmadan sözedilebilmesi için, el atma fiilini 

gerçekleştirenin  herhangi bir idare olmasını da yeterli saymamakta, kamulaştırma 

yapma yetkisine sahip olan idarenin kamulaştırma yapma yoluna gitmeksizin 

taşınmaza fiilen müdahalede bulunmasını aramakta  ve yetkili olmayan makam veya 

kişinin yaptığı işlerden zarar görenin , ancak bu zararı dava konusu yapabileceğini 

kabul etmektedir.“Kamulaştırmasız el koyma olgusunun kabul edilebilmesi için kamulaştırma ile 

el koyma yetkisi kendisine tanınmış olan olan gerçek veya özel ve kamu tüzelkişiliği olan kimsenin 

kamu yararı gerektirdiği için  el koymuş olması gerekir.”
12Yine Yargıtayca el atmanın 

kamulaştırma yetkisine sahip idare tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği, idare 

tarafından değil de bir özel kişi tarafından  taşınmaza el atılmasının kamulaştırmasız 

el atma kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilmektedir.“Dava konusu taşınmazın 

üzerinde bulunan binanın...İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan astsubaylar tarafından 

kiralandığı ,İl Jandarma Komutanlığı’nın cevabi yazısından anlaşılmaktadır…Dava konusu taşınmazı 

kiralayan şahısların kira ilişkisinin dışına çıkarak, dava konusu taşınmazı kullanmış olmaları , davalı 

idarenin taşınmaza kamulaştırmasız el attığının kabulünü gerektirmez.” 
13

“…dava konusu taşınmazın 

bulunduğu yerdeki birlik görevlilerinin kendi insiyatifleriyle boş olan arsada , araç yıkama yeri 

olarak betonlaştırma ve zırhlı askeri araçların geçmesi nedeniyle içerisinde çukurlar bulunan 

bölümün yol haline dönüştürülmesi ve nöbetçi kulübelerinin kurulması gibi işlemleri yapmış olmaları 

                                                
11 Şahiniz, a.g.e, s. 68-69 Ulusoy, a.g.e, s. 17-18  Adnan Koray, “ Kamulaştırmasız El Atma Davları 
Klavuzu”, ( çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829,  s. 6-7 3 Ocak 2008 
12 Ulusoy, a.e, s.17-18 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (3. HD  09.05.1977 , E. 1977/2265 K. 
1977/3089 HGK, 2003/5-281E. 2003/284K. , 09.04.2003 5 HD 2004/3974E. 2004/6055K. 
27.05.2004) hgk, 2006/5-54E. 2006/31K. 01.03.2006) 
13  Zeki Akar, İçtihatlı- Açıklamalı-Gerekçeli Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma 
Davaları, 2 c. , Ankara, Turhan,C:II , 2002 , s. 957.” ( 5 HD 08.03.1999 E. 1999/1873 K. 3953) 
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davalı idarenin dava konusu taşınmazı  sahiplenmek iradesinin mevcut olduğunu kabul etmeye yeterli 

değildir..” 14  

2.Kamulaştırmasız El Atma Fiilinin İdarenin Görev Alanına Giren Konular 
İçin Yapılmış Olması 

Kamulaştırmasız el atmanın söz konusu olabilmesi için aynı zamanda el atan 

idarenin görevi dahilinde bulunan bir amaçla yapılmış olması gereklidir. Eğer idare 

kendi görev alanına girmeyen bir konuda özel mülkiyetteki bir taşınmaza el atmışsa, 

bu el atma kamulaştırmasız el atma  kabul edilmez. Bu durumda idare haksız 

fiilinden sorumlu olur.15 

3.Usulüne Uygun Kamulaştırma Yapılmaksızın Taşınmaza El Atılmış Olması 

Kamulaştırmasız el atmadan sözedilebilmesi için gerekli diğer bir şart da 

usulüne uygun kamulaştırma yapılmamış olmasıdır. Bu şart dört farklı  şekilde 

gerçekleşebilir. Birincisi, kamulaştırma işlemi hiç yapılmamış olabilir. İkincisi, 

kamulaştırma işlemine başlanmış fakat tamamlanmamış olabilir. Üçüncüsü, 

kamulaştırma işlemi yoklukla sakat olabilir. Dördüncüsü, kamulaştırmadan 

vazgeçilmiş olabilir. 16İşte bu durumlarda idare taşınmaza  fiilen el atmışsa,  usülüne 

uygun şekilde  kamulaştırma yapmaksızın taşınmaza  el atmış kabul edilecek  ve bu 

fiil kamulaştırmasız el atma  teşkil edecektir.Aşağıda bu ihtimaller kısaca 

incelenecektir. 17 

a.Kamulaştırma İşleminin Hiç Yapılmamış Olması 
Bu ihtimal, idarenin kamulaştırma işlemi hiç yapılmadan özel mülkiyetteki 

taşınmaza el atması halinde söz konusu olur. Örneğin, idare yol yaparken özel 

mülkiyetteki bir  taşınmazın  sınırları içine yolu taşırmış olabilir yada özel 

mülkiyetteki taşınmaz  baraj suları altında kalabilir.  

Ancak bu ihtimalde şu sorunun cevaplanması gündeme gelir. İdare taşınmaza 

kamulaştırma yapmaksızın el atmış ancak kamulaştırmasız el atma sebebiyle 

taşınmaz maliki tarafından dava açılmasından sonra taşınmazı kamulaştırmışsa  ve 

çekişmesiz bedeli bloke etmiş ve malike tebligat çıkartmışsa nasıl hareket 

                                                
14 Akar, a.e (5.HD 30.09.1997 ,  1997/10411E, K. 14162) 
15 Ulusoy, a.g.e , s.18 
16 Şahiniz, a.g.e, s.46 Tayfun Kaya, “Hukuk Sistemimiz Açısından Kamulaştırmasız El Koyma 
Kavramı ve Uygulaması”, ( çevirimiçi)http://www.yayin.adalet.govtr/dergi/11_sayi.htm, 10 Ağustos 
2007 
17 Şahiniz, a.e, s.46-62 
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edilecektir? KK. 4650 s. Kanunla değiştirilmeden önceki dönemde, bu durumda 

davanın reddi yoluna gidilmemesi, davacıya davasını bedel artırma davasına 

dönüştürmesi için süre verilmesi ve değerlendirme tarihi olarak tebliğ tarihinin 

dikkate alınması gerektiği kabul edilmekteydi.18
“...idarece taşınmaza kamulaştırmasız el 

atılmasından sonra davacı tarafından kamulaştırmasız el atma sebebiyle bedel davası açılmış olup da 

bu davanın devamı sırasında idarenin kamulaştırma bedelini ödemesi halinde   davanın reddi yoluna 

gidilmemesi, davacıya davasını bedele karşı davaya dönüştürmesi için süre verilmesi ve bu süre 

içinde dayandığı hukuki sebepleri değiştirerek gerekli usul işlemlerini tamamladığı takdirde davaya 

bedel artırma davası olarak devam edilip karar verilmesi...”  19  Ancak,  4650 s. Kanunla 

değişik KK’da  taşınmaz malikine tanınan bedel artırım davası açma hakkı  ortadan 

kaldırıldığından doktrinde,  kamulaştırmasız el atma sebebiyle ister müdahalenin 

men’i ister bedel davası açılmış olsun dava açıldıktan sonra idare taşınmaz malı 

kamulaştırır ve kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açar , bu davada 

mahkeme taşınmaz malikine tebligat yaparsa kamulaştırmasız el atma sebebiyle 

açılan davaların konusuz kalmış olacağından reddedilmesi ancak bu halde davanın 

açılmasına sebep olan idarenin masraf ve vekalet ücreti ile sorumlu tutulması 

gerektiği kabul edilmektedir.20 Yargıtay’ın  da bir kararında bu husus ifade 

edilmiştir. “...Mahkemece...taşınmazın davalı idare tarafından kamulaştırıldığı ve 4650 sayılı Yasa 

ile değişik  2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesine göre tesbit ve tescil davası açıldığı 

gerekçesi ile davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm 

kurulmuş, karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir...konusu kalmayan istem yönünden karar 

verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik görülmemiştir.” 
21Yargıtay  bazı kararlarında ise, bu durumda açılan kamulaştırmasız el atma 

davalarının reddedilemeyeceği,  zira idare tarafından açılan tespit ve tescil davası 

sonuçlanmadığından  ve ne şekilde sonuçlanacağı bilinmediğinden  idarenin açtığı 

tescil davasının bekletici mesele yapılarak bu dava sonucuna göre karar verilmesi 

gerektiğini kabul etmektedir.22 Yargıtay’ın bu  görüşü  kanaatimizce de daha uygun 

bir çözüm olacaktır. Zira, idarenin  kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın 

idare adına tescili  istemiyle açtığı davanın sonucu henüz belli değildir, idarenin 

                                                
18 Akkaya, a.g.e, s. 177 
19 (çevirimiçi)http: //www.kazanci.com.tr ( 3HD , 1990/1456E 1990/4356K 15.05.1990) 
20 Çınar, a.g.e, s. 902 s.912 
21( çevirimiçi)http: //www.kazanci.com.tr ( 5 HD , 2004/12139E. 2005/2039K. 03.03.2005) 
22(çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 2 HD, 27.01.2005, 2004/13301E. 2005/373K. 5 HD 
2004/13301E. 2005/373K. 27.01.2005) 
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açtığı bu davanın reddedilmesi halinde  kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan 

davalara devam edilmesi  gerekeceğinden ,  bu ihtimale karşı  idarenin açtığı tespit 

ve tescil davası bekletici mesele yapılmalıdır.  

b.Kamulaştırma İşlemine Başlanmış Fakat Bu İşlemin Tamamlanmamış  
Olması 

Bazı hallerde idare kamulaştırma işlemine başladıktan sonra, bu işlem 

tamamlanmadan , yani gerekli prosedür işletilmeyip eksik bırakılarak taşınmaza  

müdahale edebilir. Bu durumda, tamamlanmış bir kamulaştırma sözkonusu 

olmadığından idarenin müdahalesi kamulaştırmasız el atma teşkil edecektir. 23 

Örneğin ,4650 s. Kanunla değişik 2942 s. KK’na göre , idare kamu yararı ve 

kamulaştırma kararı aldıktan sonra  taşınmazın bedelinin tespiti ve bu bedelin 

ödenmesi karşılığında idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için Asliye Hukuk 

Mahkemesi’ne başvurmak zorundadır. İdare bu başvuruyu yapmadan taşınmaza  el 

atarsa , böyle bir fiil kamulaştırmasız el atma teşkil eder.  

Yargıtay’ın çeşitli kararlarında da tamamlanmış bir kamulaştırma söz konusu 

olmadığı hallerde kamulaştırmanın varlığından bahsedilemeyeceği belirtilmiştir. 

“Davacının taşınmazdaki payının önceden veya sonradan kamulaştırıldığına dair bir kayıt 

bulunmamaktadır. Bu durumda işlemleri tamamlanmamış bir kamulaştırma söz konusu olacaktır ki 

bunun kamulaştırmanın var olduğu anlamına gelmeyeceği açıktır. Bu itibarla davaya kamulaştırma 

bedelinin arttırılması davası olarak bakılamayacağından davacının kamulaştırmasız el atma 

konusunda yeni bir iddiası bulunduğu takdirde bu esaslar dairesinde gerekli tahkikat yapılmalı ve 

sonucuna göre karar verilmelidir.” 
24 Yargıtay birçok kararında  kamulaştırma kararı 

alınmış ve bedeli bloke edilmişse de yapılmış bir kamulaştırma tebligatı 

olmadığından davanın kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davası olarak 

nitelendirilmesi gerektiğini kabul etmiştir. “… Davacılara kamulaştırma işlemi geçerli 

şekilde tebliğ edilmediğinden davacılar yönünden mevcut bir kamulaştırmadan bahsedilemez. Bu 

nedenle kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasının, esasına girilerek sonucuna göre 

hüküm kurulması gerekirken...davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.” 
25  Yargıtay , 

                                                
23 Ulusoy, a.g.e, s. 19-20 Böke, a.g.e, s. 58 
24 Ulusoy, a.e   Böke, a.e, s. 61 (çevirimiçi)http:kazanci.com.tr( 18 HD 27.10.1994, 1994/10685E. 
1994/13052K 5 HD 2004/5808E. 2004/7275K. 24.06.2004) 
25 Akar, a.g.e, s. 968-970 Böke, a.e, s.60 Adnan Koray, “ Kamulaştırmasız El Atma Davları Klavuzu”, 
( çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829,  s.1-2 ,  3 Ocak 2008 ( 
çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5HD, 12.10.1998, 1998/10788 E., 14597 K. 5 HD, 
26.11.1998 , 1998/19855 E, 17650 K, 3 HD, 03.02.2000, 2000/13 E, 989 K, 5 HD  28.10.1999 
1999/14205E. 16629 K., 5 HD, 17.06.2002, 2002/7510E, 2002/13809 K 5 HD, 03.07.2003, 
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bazı kararlarında ise tebligat yapılmış olmakla birlikte  yapılan tebligatın geçerli olup 

olmadığı araştırılmaksızın hüküm kurulmasını doğru bulmamakta  ve  yapılan 

araştırma sonucu  tebligatın geçersiz olduğu  tespit edilmişse , tamamlanmış bir 

kamulaştırma söz konusu olmadığından davanın kamulaştırmasız el atma olarak 

nitelendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. “Dava konusu taşınmazın kamulaştırma 

işleminin idare mahkemesinde iptalinden sonra idare, yeniden kamulaştırma kararı almadan , sadece 

önceden takdir edilen bedeli davacı adına bloke ederek davacıya tebligat çıkarmıştır. Bu tebligat 

geçerli değildir. Bu itibarla usulüne uygun olarak yapılan bir kamulaştırma ve kamulaştırma tebligatı 

yoktur. Davanın kamulaştırmasız el atma olarak nitelendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.”
26 

Ancak  aksi yönde verilen başka bazı kararlarında  ise Yargıtay “kamulaştırma 

kararı verilmişse ancak noter aracılığla tebligat yapılmamışsa bunun sadece KK uyarınca açılacak 

davaların süre ve yöntemini ilgilendirdiği, bunun taşınmazın kamulaştırılmadığı ve kamulaştırılmamış 

sayılacağı anlamına gelmediği ,kamulaştırma hükümlerinin uygulanması gerektiği ,sırf tebligatın 

yapılmamış olması nedeniyle kamulaştırmasız el atmadan bahsedilemeyeceği”  şeklinde bir 

sonucuna varmıştır.  27  

c.Kamulaştırma İşleminin Yoklukla Sakat Olması 
Yoklukla sakat bir kamulaştırma işlemine dayanarak idare, bir taşınmaza el 

atmışsa , bu el atma  kamulaştırmasız el atma teşkil edecektir. Zira, bir idari işlemin 

yok hükmünde olması durumunda bu işleme dayanılarak uygulanmasına yönelik 

olarak idare tarafından gerçekleştirilen eylemler fiili yol olarak kabul edilecektir. 

Örneğin, kamu malı niteliğindeki bir taşınmazın  kamulaştırılmasında, kamulaştırma 

işleminin konusu mümkün olmadığından, böyle bir idari işlem yok hükmünde olur 

ve dolayısıyla bu idari  işleme dayalı olarak  taşınmaza  el atılması   kamulaştırmasız 

el atma teşkil eder.  

Ancak eğer kamulaştırma işlemi yoklukla değil de iptal edilebilirlik 

yaptırımıyla karşı karşıyaysa, ( örneğin bir idarenin görevli olmadığı bir kamu 

                                                                                                                                     
2003/5902E. 2003/9139K.,5 HD 09.07.2004 2004/6601E. 2004/8036K. 5 HD, 2007/1189E. 
2007/1910K, 20.02.2007 5 HD, 2003/6786E. 2004/206K., 02.02.2004, HGK, 2006/5-327E. 
2006/316K. 24.05.2006 5 HD 2003/5902E. 2003/9139K. 03.07.2003, 5 HD, 2002/3281E. 
2002/10038K. 02.05.2002 5 HD, 2007/1189E. 2007/1910K. 20.02.2007 5 HD 2003/6786E. 
2004/206K. 22.01.2004) 
26 Akar, a.e (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5HD, 19.11.1998, 1998/16534E, 16946 K 5 HD 
28.10.1999, 1999/14205E, 16629K  5 HD, 2005/13358E. 2005/13595K. ,12.12.2005, 5 HD, 
2005/12434E. 2006/105K. , 23.01.2006   5 HD, 2005/391E. 2005/2792K. 17.03.2005) 
27 (çevirimiçi)http: //www.kazanci.com.tr ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/3hd-
1982-1665.htm, 21 Ocak 2008  ( 5 HD, 22.04.1983 1983/3362E. 1983/4147K., 5HD, 04.12.1984 , 
1984/10357E. 1984/10430K.  5 HD, 22.11.1983, 1983/8571E. 1983/10078 K. 3 HD, 1980/1665E. 
1982/1735K. 19.04.1982)  
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hizmetini yürütmek için kamulaştırma kararı  alması halinde) bu işlem iptal 

edilinceye veya geri alınıcaya kadar geçerli bir idari işlem sayılacağı ve hukuka 

uygun bir idari işlemin tüm sonuçlarını doğuracağı için, böyle bir işleme dayanılarak 

taşınmaza el atılması  kamulaştırmasız el atma sayılmayacaktır. Yine , bu işleme 

karşı süresi içinde iptal davası açılmaması  nedeniyle işlem  kesinleşmişse artık bu 

işleme dayalı olarak taşınmaza el atılması kamulaştırmasız el atma  kabul 

edilmeyecektir.Ancak bu işleme karşı süresinde iptal davası açılıp, iptal kararı 

verildikten sonra , bu kararla işlem geçmişe etkili olarak ortadan kalkacağından  ve 

idare iptal kararı doğrultusunda , iptal edilmiş kamulaştırma işleminin bütün 

sonuçlarını ortadan kaldırmak zorunda olduğundan bu zorunluluğa uymayarak  

taşınmaza  el atarsa,  bu el  atma kamulaştırmasız el atma  teşkil edecektir. 

d.Kamulaştırmadan Vazgeçilmiş Olması 
İdare kamulaştırmadan her aşamada tek taraflı olarak kısmen yada tamamen 

vazgeçebilir. Kamulaştırmadan vazgeçilmesine rağmen , vazgeçen idarenin 

taşınmaza el atmaya devam  etmesi kamulaştırmasız el atma  teşkil eder.“Kamulaştırma 

işleminin iptal edilip, kamulaştırmadan vazgeçilmesinden sonra dava konusu taşınmaza el atılma 

durumunun kamulaştırmasız el atma olarak kabulü gereklidir.” “ Kamulaştırmadan vazgeçilmesine 

rağmen , vazgeçen idarenin el atması devam ettiğinden , davalı idarenin eyleminin kamulaştırmasız el 

atma olarak kabulü doğrudur.”   28 

4.Özel Mülkiyetteki Bir Taşınmaza El Atılması 

Kamulaştırmasız el atmadan bahsedebilmek için  özel mülkiyetteki bir 

taşınmaza müdahale edilmesi gerekir. Yargıtay da kamulaştırmasız el atmanın ancak 

tapuda kayıtlı taşınmazlar açısından sözkonusu olabileceğini davacının dava 

hakkının kabul edilebilmesi için  taşınmazın  davacı adına tapuda kayıtlı olması 

gerektiğini belirtmektedir.29 Yine Yargıtay’a göre , devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki yerlere yapılan müdahaleler kamulaştırmasız el atma olarak kabul 

edilmemektedir. “ Dava konusu edilen yer hazinenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

yerlerdendir. Hazinenin eylemi kendi taşınmazı üzerinde yasal yetkisini kullanarak tasarrufta 

                                                
28 Akar, a.g.e, s.965 s. 969’deki kararlar ( 5HD, 26.10.1999, 1999/13414E, 16489 K. 5 HD , 
15.06.1999,  1999/7706E. 10341K.) 
29 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr   ( 5 HD 2002/19738E. 2003/48K. 27.01.2003) 
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bulunmaktan ibarettir. Bu nedenle olayda kamulaştırmasız el atmanın unsurları bulunmadığından 

davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.”
30 

  Kamulaştırmasız el atma ancak özel mülkiyet konusu olan taşınmazlar 

açısından sözkonusu olabilceğinden kamu malları da kamulaştırmasız el atma konusu 

olamaz. KKm.30’da kamu kurumları ve kamu tüzel kişileri arasında taşınmaz mal 

devri düzenlenmiş ve kamu tüzel kişileri ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz 

malların başka bir kamu tüzel kişisi yada kurumu tarafından kamulaştırılamayacağı 

belirtilmiştir. Bir kamu tüzel kişisi yada kuruluşunun diğer bir kamu tüzel kişisi yada 

kuruluşuna ait taşınmazı kamulaştırmasının yok hükmünde olduğu kabul 

edilmektedir.Kamu malları kamulaştırılamamalarına karşın, bir kamu tüzel kişisi 

yada kuruluşunun başka bir kamu tüzel kişisi yada kuruluşuna  ait taşınmaza fiilen el 

atması mümkün olabilmektedir. Böyle bir fiili el atmaya hiçbir engel 

bulunmamaktadır. Ancak, bu nitelikte bir el atma, kamulaştırmasız el atma değildir. 

Bu durumda haksız fiilin bir başka türü olan ve kamulaştırmasız el atmadan ayrılan “ 

idarenin mallarına el atılması” olarak adlandırılan bir fiili durumun ortaya çıktığı 

kabul edilmektedir. 31Zira kamu malları kamulaştırılamayacağına göre , bunlara 

idarenin kamulaştırmasız el atması da mümkün değildir. Bu nedenle ortada 

kamulaştırmasız el atma yoktur. 

Uyuşmazlık Mahkemesi (UM) de kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının 

diğer bir kamu tüzel kişisi yada kurumuna ait taşınmaza fiilen el atmasının mümkün 

olduğunu,  bu durumda taşınmazına el atılan kamu tüzel kişisi yada kurumlarının 

TBK 41 ve takip eden maddelerinde düzenlenen haksız fiilden doğan tazminat 

davaları ile TMK m. 683 ve müteakip maddelerinde yer alan men’i müdahale 

davalarını açabileceklerini, bu davaların görünüm yerinin de adli yargı olduğunu 

kabul etmiştir. 32Yargıtay da bu görüştedir. Ayrıca Yargıtay  bir kamu tüzel kişisi  

veya kuruluşunun başka bir kamu tüzel kişisi yada kuruluşuna ait taşınmaza el atması 

halinde kamulaştırmasız el atma sebebiyle bedel davası da  açılabileceğini kabul 

etmektedir.“...davalı idare davacı idareye ait taşınmaza el attığından devir işlemine de tevessül 

etmediğinden, el atılan bölümün bedeline hükmedilmesi gerektiğine...” “ Gerek Kamulaştırma 

                                                
30 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 2004/514E. 2004/1594K. 23.02.2004) 
31 Ulusoy, a.g.e, s.24 
32 Şahiniz, a.g.e, s. 21-23 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr (  UM, 29.4.1991 gün E. 1991/2 K. 
1991/2 , UM , 1997/13E. 1997/12K. 24.03.1997) 
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Kanununda gerekse kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davası açılmasına olanak sağlayan 

16.05.1956 tarihli 1/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında idareler arasında bedele ilişkin 

davanın açılmasını engelleyici  bir hüküm mevcut değildir.” “ ... Dava konusu taşınmaza K... Genel 

Müdürlüğünce fiilen el atılıp yol durumuna dönüştürülmüştür. Davalı idarenin bu eyleminin 

kamulaştırmasız el atma olarak kabul edilmesi  ve davaya kamulaştırmasız el atmaya  dayanan bedel 

davası olarak bakılıp sonuçlandırılması gerektiği düşünülmeden geçerli bir kamulaştırmanın ( devir 

işleminin) mevcut olmadığından söz edilerek  davanın reddedilmesi doğru görülmemiştir.”
33  

5.Taşınmaza İdare Tarafından Fiilen El Atılması  

Kamulaştırmasız el atmanın unsurlarından  birisi de taşınmaz üzerinde 

idarece fiili bir müdahalenin gerçekleştirilmesidir. Fiili müdahale ( fiilen el atma- 

fiilen el koyma) ile kastedilen , taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını kullanmasına 

engel olunması ve taşınmaz malın elinden alınmasıdır. Eğer idarenin müdahalesine 

rağmen taşınmaz maliki mülkiyet hakkını kullanabiliyorsa, taşınmazdan 

yararlanabiliyorsa, tam olarak fiili müdahalenin gerçekleştiğinden söz edilemez. 

Kamulaştırmasız el atma hükümlerinin uygulanması mal sahibinin tasarrufuna engel 

olma ve malının elinden alınması anlamını taşıdığından ,  mal sahibinin elinde 

bulunduğu ve kullanma hakkına sahip olduğu sürece idare aleyhine bir dava 

açılamaz. Yargıtay da  bu görüştedir. “...kamulaştırmasız el atmadan söz edilebilmesi için 

idarenin taşınmaza  fiilen el atması, mal sahibinin tasarrufunu engellemesi gerekir. Davaya konu 

teşkil eden taşınmaz tarla niteliğindedir. Henüz imar düzenlemesi yapılıp arsa niteliğine 

dönüşmemiştir. Bu durumda, taşınmazın sadece arazi olarak kullanılabilme imkanı  mevcuttur. Davalı 

idare, taşınmaz fiilen el atarak davacının taşınmazı arazi olarak kullanmasına engel olmadığından, 

davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.” 34 “ Kamulaştırmasız atmadan 

sözedilebilmesi için öncelikle idarenin, o taşınmaza eylemli olarak el koyup malikin kullanımını 

yasaya aykırı olarak tamamen ortadan kaldırması ve bu durumun kalıcı olması gereklidir. Taşınmaz 

mal sahibinin elinde bulunduğu ve kullanma hakkına sahip olduğu sürece, mal sahibi idareden değer 

karşılığının verilmesini isteyemez.”
35Bu doğrultuda birçok Yargıtay kararı 

bulunmaktadır.36 Mal sahibinin tasarrufuna engel olunup olunmadığının tespit 

                                                
33 Akar, a.g.e, s.958 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (5 HD 15.06.1999 , 1999/7515- 10413 5 
HD’nin 15.06.1999 tarihli, 1999/5764 E, 10411K. 5 HD, 2002/6390E. 2002/11881K, 23.05.2002) 
34 Akar, a.e, s.999 Şahiniz,a.g.e , s.57 
35 (çevirimiçi)http:www.kazanci.com.tr  (HGK, 2004/5-450E. 2004/454K. 29.09.2004) 
36 (çevirimiçi)http:www.kazanci.com.tr Adnan Koray, “Kamulaştırmasız  El Atma Davaları Klavuzu”, 
( çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829, s. 3-4, 3 Ocak 2008  ( HGK 
2003/5-281E. 2003/284K. , HGK, 12.05.1999 1999/5-281E. 1999/284K 5 HD 2004/3761E. 
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edilebilmesi için  taşınmazın niteliğine bakılması gerekmektedir. Taşınmaz tarla ise 

ve malikin ekim dikim yapması engelleniyorsa veya arsa ise ve bina yapması 

engelleniyorsa  malikin mülkiyet hakkının kullanmasına  izin verilmiyor demektir. 37 

İdarece özel mülkiyetteki taşınmazlara  fiilen el konulmuş olması şartı 

doktrinde  neticede aynı anlama gelmekle birlikte farklı şekillerde ifade edilmektedir. 

Kalabalık bu şartı, “kamulaştırma yapılmaksızın özel mülkiyetteki bir gayrimenkulün fiilen işgal 

edilmiş ve bu gayrimenkulün kamunun ortak kullanımına veya kamu hizmetine tahsis edilmiş yada 

işgal edilen gayrimenkul üzerinde kamu hizmetine ilişkin bir tesis yapılmış olması” şeklinde ifade 

etmektedir. Arcak/ Doğrusöz, ise bu şartı “kamulaştırma yapılmaksızın özel mülkiyetteki 

gayrimenkule el konulmuş ve kamu yararına özgülenmiş veya bu gayrimenkul üzerinde tesis yapılmış 

olması” şeklinde belirtmektedir.38Akar da “idarece kamulaştırılmaksızın el atılan 

gayrimenkulün ya kamu yararına tahsis edilmesi veya üzerine tesis yapılması gerektiğini” 

vurgulamaktadır.39 Doktrinde savunulan bu görüşlerin kaynağı KK’nun eski 38. 

maddesiydi. Bu madde, idarenin özel mülkiyetteki taşınmaza  fiilen al atması şartını 

şu şekilde ifade etmekteydi: “kamu hizmetine ayrılarak veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca 

tahsis edilerek üzerinde bir tesis yapılmış olması..”Görüldüğü gibi KK m.38 taşınmaza  fiilen 

el atılmış sayılabilmesi için üzerinde bir tesis yapılmış olmasını aramaktaydı. 

Maddede yer alan “tesis yapılmış olması” ibaresi doktrinde geniş  yorumlanmakta, 

gerek yol, termik santral, bina, köprü, baraj gibi belli bir  bina inşaa edilmiş olması 

halinde gerekse taşınmazın  kamusal  gereksinmeye sürekli özgülenmiş olması 

dolayısıyla malikin taşınmazını -kanunların öngördüğü sınırlamalara uygun şekilde- 

kullanmasının engellenmiş olması durumunda idare tarafından bir tesis yapılmış 

olduğu kabul edilmekteydi. Dolayısıyla bu tesis bir yapı / bina şeklinde olabileceği 

gibi bir yol şeklinde de olabilir; hatta  taşınmaz  belirli bir gereksinmeyi karşılayacak 

şekilde sürekli olarak özgülenmiş olabilir. Örneğin imar planında yeşil alan veya 

park , otopark yeri olarak planlanmış taşınmazın üzerinde herhangi bir tesis 

                                                                                                                                     
2004/4893K. 21.04.2004 5 HD 2003/14415E. 2004/852K. 10.02.2004, 5 HD 2003/12867E. 
2004/491K. 27.01.2004) 
37Mehmet Ali Hayta, Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Ankara, Adalet, 2007 
s. 217  Böke, a.g.e, s.29-30  Arcak, a.g.e, s. 9-10  Mustafa Hamarat, “Kamulaştırmasız  El Atmaya 
Dayanan Davalar ve 20 Yıllık Hak Düşürücü Süre”,14 Eylül 2006, (çevirimiçi) http: // www. 
hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=50, 19 Eylül 2007 
( çevirimiçi)http://www.aktifhukuk.org/arsiv/4/mustafahamarat.htm, 20 Eylül 2007 
38 Şahiniz, a.g.e, s.55-56  
39 Akar, a.g.e, s.941 
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yapılmadan bu amaçla kullanılması  halinde kamu hizmetine özgüleme 

sözkonusudur. 40 

Özetle doktrindeki görüşler ve uygulamadaki durum dikkate alındığında 

,idarece taşınmaza  fiilen el konulup konulmadığının tespiti bakımından uygulanması 

gereken kriterin “idarenin taşınmaza el koyması nedeniyle , malikin bu taşınmaz  

üzerinde haiz olduğu mülkiyet hakkından doğan yetkilerini , kanundan doğan 

sınırlamalara uygun şekilde kullanamaz hale gelmiş bulunup bulunmadığı”olduğu 

kabul edilmelidir.  Diğer bir ifadeyle, taşınmaza fiilen el konulmuş olması malikin bu 

yetkilerini kullanması imkanının ortadan kalkmış  olması anlamına gelmektedir.41 

İdare tarafından taşınmaza fiilen el konulması kamu hizmetine tahsis amaçlı olsun 

veya olmasın kamulaştırmasız el atma için yeterlidir. 42 

Kanaatimizce de,  kamu yararına tahsis amacı olsun yada olmasın malikin 

mülkiyet hakkından doğan yetkilerinin kullanılması imkanını ortadan kaldırıcı 

sonuçlar doğurucu şekilde  idarece gerçekleştirilen taşınmaza  yönelik müdahaleler , 

fiili müdahale için yeterli sayılmalı , kamulaştırmasız el atma kapsamında 

değerlendirilmeli  ve taşınmaz malikine kamulaştırmasız el atma halinde açılabilecek 

davaları açmak suretiyle hakkını koruma imkanı tanınmalıdır. Zira kamulaştırmasız 

el atmadan bahsedebilmek için ,  kamu yararına tahsis amaçlı bir müdahalenin 

varlığının  bir koşul olarak aranması ,  kamu yararına tahsis amacı olmaksızın  ve 

kamu yararına tahsis  yoluna gidilmeksizin idarece gerçekleştirilen müdahalelerin 

kamulaştırmasız el atma kapsamı dışında  tutularak idarenin alelade bir haksız fiili 

olarak değerlendirilmesi  ve  taşınmaz malikinin kamulaştırmasız el atma halinde   

kendisine tanınan bazı dava haklarından yararlanamaması  sonucunu doğurur. Ancak 

kamulaştırmasız el atmanın ne şekilde  gerçekleştirildiği buna karşı  açılabilecek 

davalar açısından önemlidir. Eğer, idare  kamu  yararına tashis amacı  ile hareket 

ederek taşınmaz üzerinde bir bina yada tesis inşaa etmişse yada taşınmazı doğrudan 

kamunun yararlanmasına veya kamu hizmetine tahsis etmişse  bu durumda taşınmaz 

maliki müdahalenin men’i davası açamamalıdır. İdarenin kamu yararına tahsis etme  

amacı bulunmaksızın , kamu yararına tahsis yoluna gitmeksizin gerçekleştirdiği 

                                                
40 Şahiniz, a.g.e, s.56-57 
41 Böke, a.g.e, s. 29-30 Şahiniz, a.e, s. 57 
42 Ulusoy, a.g.e, s. 24 s.40 
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kamulaştırmasız el atmalarda  ise taşınmaz maliki ileride görülecek dava haklarının 

hepsini kullanabilmelidir.  Bu konu Kamulaştırmasız El Atmanın Mülkiyet  Hakkına 

Etkisi başlığı altında ayrıntılı olarak incelenecektir.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki, kamulaştırmasız el atmadan söz edilebilmesi için 

idarece  taşınmaza  fiilen el atılmasının yanısıra , el atan idarenin taşınmazı 

sahiplenme kastının da bulunması gereklidir. ““Taşımazın bedeline hükmedilebilmesi için 

idarenin bu bölüme sahiplenmek için ... el atması gerekir.” “ ...davalı belediyenin taşınmazı ve 

üzerindeki binayı sahiplenme kastı bulunmadığı, binanın çok eski olması nedeniyle kendiliğinden yıkıp 

çöktüğü...anlaşıldığından...davanın...kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.” 

“...kamulaştırmasız el atmadan bahsedilebilmek için, kamulaştırma yetkisine sahip olan idarenin 

sahiplenmek maksadı ile kamulaştırma yapmadan taşınmaza fiilen el atarak kamu hizmetine ayırması 

veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapması gerekir.” 
43 

Yargıtay  birçok kararlarında   taşınmazın  askeri güvenlik bölgesi veya askeri 

yasak bölge içinde kaldığının tapu kaydına şerh verilmesinin tek başına fiili el atma 

teşkil etmeyeceğini , bu durumda kamulaştırmasız el atmadan bahsedilemeyeceğini 

vurgulanmıştır. “...Davalı idare taşınmaza fiilen el atarak davacıların taşınmazı arazi olarak 

kullanmalarına engel olmamıştır. Taşınmazın tapu kaydına “güvenlik bölgesi” içinde kaldığının şerh 

edilmesi fiili el atma niteliğinde değildir…”44Bu doğrultuda birçok karar bulunmaktadır. 45 

Ancak aksi yönde bazı Yargıtay kararları da mevcuttur. “ Davacılara ait taşınmaz imar 

planında askeri saha olarak ayrılmıştır. Davalı idarece taşınmaza önce fiilen el atılmış , yargılama 

sırasında ise el atmaya son verilmiştir. Taşınmaz imar planında halen askeri alandan çıkarılmadıkça 

yalnız fiili el atmaya son verilmesi davanın konusuz kalmasına neden olmaz.” 46Ayrıca belirtmek 

gerekir ki, Yargıtay askeri güvenlik bölgesi içinde kaldığından bahisle , 

taşınmazların etrafının dikenli telle  çevrilmesi ve taşınmazlar içine sabit mevziler 

kazılarak irtibat hendekleri oluşturulması sonucu, davacının kullanımına engel 

                                                
43 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD 2005/7381E. 2005/10968K. 17.10.2005 5 HD 
2003/12867E. 2004/491K. 27.01.2004 , 5 HD 2003/14415E. 2004/852K. 10.02.2004) 
44 Akar, a.g.e, s. 950-951 s. 955-956 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( HGK, 1999/5-281E. 
1999/284K. 12.05.1999) 
45 Böke, a.g.e, s.34 s.37 s.42 Adnan Koray, “Kamulaştırmasız  El Atma Davaları Klavuzu”,  
( çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829, s. 3-4, 3 Ocak 2008’  deki 
kararlar (HGK 12.05.1999 , 1999/5-281 E, 284K, HGK, 12.05.1999 , 1999/5-280E, 283 K, 5  HD,  
28.05.1998  1998/5605 E, 8089 K, 5 HD  04.06.1998 , 1998/6732E, 8718 K, 5 HD,  2000/391 E, 
2000/1260 K, 07.02.2000, 5 HD 2001/27569 E, 2001/25595 K, 06.12.2001, 5 HD  1994/2579 E, 
1994/8589 K, 20.04.1994 5 HD  15.12.2003, 2003/11524E. 2003/14372K. 5 HD 2005/10431E. 
2006/506K. 30.01.2006)  
46 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 2006/4489E. 2006/7344K. 15.06.2006) 
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olunduğunda , kamulaştırmasız el atma teşkil edecek bir fiili müdahalenin sözkonusu 

olacağını kabul etmektedir. 47  

Yargıtay taşınmazın , imar planında yeşil saha, yol veya park olarak 

gösterilmesini tek başına fiili el atma kabul etmemekte ve bu durumda 

kamulaştırmasız el atmadan bahsedilemeyeceğini vurgulamaktadır. Diğer bir deyişle, 

sadece taşınmazın  kamuya ayrılan yerlerden biri olarak planlanması fiili 

müdahalenin gerçekleşmiş kabul edilmesi için yeterli sayılmamakta , 

kamulaştırmasız el atmadan bahsedilebilmesi için taşınmaza fiilen el atılmış olması 

aranmaktadır.  48 Ancak her ne kadar Yargıtay taşınmazın sadece imar planında kamu 

alanında kalmasını fiilen el atma kabul etmemekteyse de doktrinde bazı yazarlar imar 

planının üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçtikten sonra ilgili belediyenin tutumuna 

göre; a.) imar uygulaması başlatmamışsa b.)imar programına almamışsa c.) 

taşınmazın niteliği arsa olup da parselasyon ve yapılaşma durumuna göre belediyenin 

imar uygulamasına gerek duymayacağı anlaşılıyorsa d.) mülk sahibinin tarla olarak 

kullanması mümkün değilse yani taşınmaz arsa niteliğindeyse e.) planda kamu 

alanında kaldığı gerekçesiyle arsanın kullanımı engelleniyorsa kamulaştırmasız el 

atmanın kabulü gerektiğini savunmaktadır.49Doktrindeki bu görüşü destekler 

nitelikte Yargıtay’ın da  yukarıda sayılan yerleşmiş içtihatlarına aykırı az sayıda   

kararına rastlanmaktadır.  HGK’nun 2004/5-555E 2005/17K 02.02.2005 tarihli 

kararına göre, “...İmar Kanunun 18. maddesine göre uygulamaya tabi tutularak davacılara pay 

                                                
47 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( HGK, 1999/5-1038E, 1999/1064 K, 22.12.1999) 
48 Böke, a.g.e, s.35 s.44-45 s.47-50 Şahiniz, a.g.e, s.60, Arcak, a.g.e, s.9-10 s.24-25, Hayta, a.g.e, 
s.217 
Tayfun Kaya, “Hukuk Sistemimiz Açısından Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı ve 
Uygulaması”,(çevirimiçi)http://www.yayin.adalet.govtr/dergi/11_sayi.htm, 10 Ağustos 2007     
( çevirimiçi) http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 1992/9732 E, 1992/14567 K, 01.06.1992, 5 HD, 
1983/2515E, 1983/2637 K, 18.03.1983, 3 HD, 1982/716 E, 1982/800 K, 01.03.1982, HGK, 2003/5-
281 E, 2003/284 K, 09.04.2003, 3 HD,  31.05.1976 , 3498 E, 4359 K, 3 HD, 05.05.1976, 2993 E, 
3817 K HGK , E.1999/5-281 K 1999/284 12.05.1999   5 HD 2004/11254E. 2005/983K. 10.02.2005 5 
HD 2005/4612E. 2005/6655K. 09.06.2005 , HGK 2007/5-805E. 2007/826K. 07.11.2007  5 HD, 
2006/14869E. 2007/2586K. 05.03.2007 5 HD 2003/10563E. 2003/14582K. 18.12.2003) 
49 Mustafa Hamarat   “İmar Planındaki Kamulaştırılmayan Kamu Alanlarının Hukuki Durumu ve 
Haksız Fiil” 14 Eylül 2007( çevirimiçi)http://www.hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=49, 24 
Eylül 2007 Osman Muzmul, “İmar Yolu İle Mülkiyet Hakkı İhlalleri ve Çözüm Yolları”,  ( 
çevirimiçi)http://www. gazetekadikoy.com/home.asp?id=4&kategori_id=9&yazi_id=382, 24 Eylül 
2007 Bu görüşteki  yazarlar imar planı gerğince kamulaştırma yapmayan veya imar planını 
değiştirerek taşınmaz malikine inşaat hakkı tanımayan  veya planda donatıya ayrılan taşınmazı 
başka bir taşınmazla takas etmeyen idareye karşı kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat 
davası açılabileceğini, hatta AİHM’nde bu konunun  dava edebileceğini belirtmektedirler.  
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tahsis edilen dava konusu imar parseli, imar planında lise alanı olarak ayrıldığından , davacıların 

taşınmazdan bağımsız yararlanma ve başka türlü kullanma olanağı kalmadığına göre ; mahkemenin , 

kamulaştırmasız el atma koşullarının gerçekleştiği yönündeki direnme kararı yerindedir.” 
505 

HD’nin 27.01.2000 gün 1999/21301E 2000/416K sayılı kararında da , “arsa olan 

taşınmazına, davalı idarenin engellemesi nedeniyle inşaat ruhsatı verilmediğinden, arazi olarak 

kullanılması da sözkonusu edilemeyeceğinden, davalı idarenin taşınmaza kamulaştırmasız el 

atmasının mevcut olduğunun kabulü gerekir”şeklinde bir  sonuca varılmıştır.51 Bu 

doğrultuda 5 HD’nin 2004/11828E. 2005/1929K. 01.03.2005 tarihli kararında ise, “ 

Dava , kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Dava konusu 

taşınmazlardan 27 parsel kapsamında kalan ve imar planında park alanı ( çocuk bahçesi) olan 

bölümün planda değişiklik yapılarak yeşil alandan çıkarılmadığından el atmaya son vermenin yasal 

anlamda el atmanın kaldırılması olarak kabul edilemeyeceği gözetilerek bu bölüm için de esastan 

karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi” doğru bulunmamıştır.52  

Yargıtay , taşınmaz imar planında kamu hizmetine ayrıldığı için malikin 

başvurusu üzerine inşaat ruhsatı verilmemiş olmasının da kamulaştırmasız el atma 

teşkil etmeyeceğini kabul etmektedir. “ ...dava konusu taşınmazların baraj gölü mutlak 

koruma alanı içinde kaldığından bahisle inşaat yapılmasına müsaade edilmesi hususundaki talebin 

reddi , idari bir tasarruf olup davalı idarenin de fiili el atması da bulunmadığından, davanın reddi 

yerine kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.” “Bir taşınmazın tamamı veya bir kesimi imar 

planı kapsamı içine alınarak yeşil saha, yol ve okul yeri diye gösterilmiş olması ve sahibinin 

başvurusu üzerine yapı ruhsatı verilmemesi durumlarında bu kadarla kalan işlemden dolayı 

kamulaştırmasız el koyma kavramı oluşmaz.”
53 

Yargıtay taşınmazın tapu kaydına “kamulaştırma şerhi” konulmasını da tek 

başına kamulaştırmasız el atma için yeterli saymamaktadır.  54 

Taşınmaza ileride yapılması düşünülen ancak henüz fiilen yapılmamış 

bulunan bir müdahale de kamulaştırmasız el atma  kabul edilemez. “ Dosyanın 

                                                
50 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr 
51 Mustafa Hamarat   “İmar Planındaki Kamulaştırılmayan Kamu Alanlarının Hukuki Durumu ve 
Haksız Fiil” 14 Eylül 2007( çevirimiçi)http://www.hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=49, 24 
Eylül 2007 
52 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  
53 Adnan Koray, “Kamulaştırmasız  El Atma Davaları Klavuzu”,  
( çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829, s. 4,  3 Ocak 2008   
( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (5 HD, 27.01.2004, 2003/12867E. 2004/491K HGK, 2003/5-
281E. 2003/284K. 09.04.2003 5 HD,  2005/4612E. 2005/6655K. 09.06.2005) 
54 Böke, a.g.e, s.44 Adnan Koray, “Kamulaştırmasız  El Atma Davaları Klavuzu”, ( 
çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829, s. 4-5,  3 Ocak 2008 ( 
çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 18.05.1990, 1990/2942 E, 15137K, 5 HD, 2002/17955 
E, 2002/20473 K, 12.11.2002) 
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incelenmesinde, davacının dava konusu parseline herhangi bir el atmasının olmaması , ileride 

yapılması düşünülen yolun henüz açılmaması nedeniyle kamulaştırmasız el atmadan 

bahsedilemeyeceğinden , açılan davanın reddine karar vermek gerekirken davanın kabulüne karar 

verilmesi , isabetsizdir.” 55 

6.Taşınmaza İdare Tarafından Kalıcı ( Devamlı, Sürekli) Olarak El Atılması  

Kamulaştırmasız el atmadan sözedebilmek için , idarenin taşınmaza 

sahiplenmek amacıyla kalıcı olarak el atmış ( koymuş) olması gerekir. Geçici bir süre 

için tesis yapılmış olması yada malikin tasarrufunun engellenmesi kamulaştırmasız el 

atma olarak kabul  edilmemektedir. 56 Ancak, el atmanın ne zaman geçici  nitelikte 

kabul edileceği konusunda süre bakımından objektif bir kriter getirilmemiştir. Her 

olayın kendi özelliklerine göre el atmanın geçici olup olmadığının incelenmesi 

gerekmektedir. Bu inceleme sonucunda el  atmanın geçici nitelik taşıdığı tespit 

edilen durumlarda kamulaştırmasız el atmadan bahsedilemeyecektir. Ancak bu, 

taşınmaz malikinin el atma neticesinde uğradığı zararların tazmin edilmeyeceği 

anlamına gelmez. El atmanın geçici nitelikte olduğu durumlarda taşınmaz maliki 

uğradığı zararların tazmini için el atmanın niteliğine göre ( idarenin bir haksız fiili  

söz konusuysa adli  yargıda tazminat davası, yada idari eylemden doğan bir zarar 

sözkonusu ise idari yargıda tam yargı davası) çeşitli davalar  açabilecektir.57  

Doktrinde taşınmaz malikinin bu durumda müdahalenin men’i, tesisin kal’i ve 

ecrimisil talep edebileceği, ancak kamulaştırmasız el atma nedeniyle  bedel davası  

açamayacağı  ifade edilmektedir.  58 

“İdare el attığı şeyi kullanmadığı ve eli altında bulundurmadığı durumlarda el atma 

geçicidir.”
59İdarenin taşınmaza yönelik fiili müdahalesinin kalıcı ( devamlı, sürekli) 

olmasından kastedilen, “sözkonusu taşınmazı sahiplenmesi ve bunun belli bir süre devam 

etmesidir.İdare taşınmaz üzerinde adeta malik veya zilyet gibi tasarrufta bulunmalı veya belirli bir 

süre sahibinin tasarrufundan alıkoymalıdır. Aksi halde idarenin taşınmaza geçici nitelikteki fiili 

                                                
55 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 2004/5589E. 2004/7035K., 17.06.2004) 
56 Böke, a.g.e, s.31 
57 Mustafa Hamarat, “Kamulaştırmasız  El Atmaya Dayanan Davalar ve 20 Yıllık Hak Düşürücü 
Süre”,14 Eylül 2006, ( çevirimiçi)http://www. hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=50, 19 Eylül 
2007 
( çevirimiçi)http://www.aktifhukuk.org/arsiv/4/mustafahamarat.htm, 20 Eylül 2007  
Adnan Koray, “Kamulaştırmasız  El Atma Davaları Klavuzu”,  
( çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829, s. 5 ,  3 Ocak 2008 
58 Böke, a.g.e, s.31 Şahiniz, a.g.e, s.62 
59 Ulusoy, a.g.e, s.28 
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müdahaleleri idarenin haksız fiili olarak nitelendirilecek, kamulaştırmasız el atma 

sayılmayacaktır”.60 

Yargıtay kararlarında da kamulaştırmasız el atmadan bahsedilmesi için 

idarenin taşınmaza sahiplenmek amacıyla eylemli olarak el atıp  malikin kullanımını 

yasaya aykırı olarak tamamen ortadan kaldırması ve bu durumun kalıcı olması 

aranmaktadır. “Taşımazın bedeline hükmedilebilmesi için idarenin bu bölüme sahiplenmek için 

kalıcı olarak el atması gerekir.”  “İdarenin taşınmazın aynına ilişkin kalıcı bir müdahalesinin olması 

gereklidir.” 61 İdarece geçekleştirilen el  atmanın geçici olup olmadığının araştırılarak 

eğer taşınmaza kalıcı bir şekilde el atıldığı tespit edilirse kamulaştırmasız el atma  

hükümlerinin uygulanabileceği  ancak , işgalin  geçici olduğu tespit edilirse  sadece 

işgal  nedeniyle ika edilen zararların tazminine ( taşınmazın değerini aşmamak 

suretiyle) karar verilmesi ve kamulaştırmasız el atılan bölüm bedeline 

hükmedilmemesi  gerektiği Yargıtayca kabul edilmektedir.   62 

 Doktrinde geçici müdahale kapsamında nelerin değerlendirildiğine dair  

örnekler verilecek olursa; geçici su baskınları veya bir taşınmaza geçici olarak toprak 

dökülmesi , araç park edilmesi ve geçici deprem konutu yapılması , bir askeri birliğin 

birkaç gün veya birkaç ay askeri manevralar için taşınmazı kullanıp sonra terk etmesi 

, idareye ait bir aracın yada idare görevlilerinin bir an için taşınmaza girmesi vb. 

hallerin geçici müdahale kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. 63Yargıtay  da 

davacıya ait taşınmazdan toprak alınması ve bir kısmına da toprak yığılması halinde 

idarenin bu nitelikte bir müdahalesinin kalıcı olmadığına, zira idarenin o yeri 

kullanmadığı ve eli altında bulundurmadığına, bu nedenle kamulaştırmasız el 

atmadan bahsedilemeyeceğine , sadece toprak alınan ve toprak yığılan yerlerin eski 

hale getirilmesi için gerekli olan giderlerin ( masrafların) usulünce saptanması ve bu 

                                                
60 Ulusoy, a.e, s. 28-29 Metin Günday, İdare Hukuku , 9. bsk, Ankara, İmaj, Ekim 2004, s. 248   
Metin Günday,  İdare Hukuku, çev. Turan Yıldırım, 3.bsk, Eskişehir, Web- Ofset, Ağustos 2005 , s. 
122 
61 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 29.04.1999, 1999/3246E, 6995 K, 5 HD, 
07.06.1994 , 1994/9102E, 11774 K 3 HD, 1990/14655E. 1991/13537K. 21.11.1991)  
62 Akar, a.g.e, s. 963 Şahiniz, a.g.e, s.63 s.65-66 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (5 HD, 
17.12.1998, 1998/16682 E, 19556 K, HGK, 15.10.2004 , 2004/5-561E, 2004/717 K. HGK 2001/5-672 
E 2001/1039K, 21.11.2001 HGK 2001/5-459E 2001/555K 27.06.2001 18 HD 11.07.2001, 
2001/6637E. 2001/7277K.) 
63 Çınar, a.g.e., s. 902-903 Günday, a.g.e, s. 248  Günday, a.g.e, s. 122  Mustafa Hamarat, 
“Kamulaştırmasız  El Atmaya Dayanan Davalar ve 20 Yıllık Hak Düşürücü Süre”,14 Eylül 2006,  
( çevirimiçi)http://www. hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=50, 19 Eylül 2007   
( çevirimiçi)http://www.aktifhukuk.org/arsiv/4/mustafahamarat.htm, 20 Eylül 2007 
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tür zararların tazminine karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir. 64Diğer örnek 

karar olarak verebileceğimiz bir kararda Danıştay belediyeye ait bir buldozerin bir an 

için taşınmaza girmesinin kamulaştırmasız el atma sayılamayacağına, eğer 

taşınmazdaki ağaçlara, su kanallarına ve duvarlara zarar verilmişse bunun  idarenin 

bir eyleminden doğan zarar olduğuna karar vermiştir.  65 

Bazı hallerde ise idarece taşınmaza yapılan müdahale geçici olmakla birlikte , 

idare müdahaleye  sebep olan tesisi veya yapıyı kaldıramaz yada kaldırması mümkün 

olmakla birlikte yapılması gereken harcamaların ( masrafların)  taşınmazın 

değerinden fazla olduğu tespit edilebilir. İşte bu durumlarda, idarenin müdahalesinin 

kamulaştırmasız el atma olarak değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir.  

Burada şöyle bir  karşılaştırma yapılacaktır: Öncelikle, idarenin taşınmaza verdiği 

zarar ile taşınmazın eski hale getirilmesi için gerekli masraflar belirlenecek, eski hale 

getirme masraflarının taşınmaz bedelinden ( zemin bedeli) fazla olduğu tespit 

edildiği takdirde taşınmaz bedelinin davalı idareden tahsili ile taşınmazın davacı 

üzerindeki tapusunun iptaliyle davalı taraf adına tesciline , aksi halde eski hale 

getirme masraflarının davalı idareden tahsile karar verilecektir. “…Mahkemece yapılacak 

iş, uzman bilirkişi marifetiyle mahallinde yeniden keşif yaparak taşınmaza konulan kaya parçalarının 

kaldırılmasının mümkün olup olmadığı incelenmeli, taşınmazın temizlenmesinin mümkün olup 

olmadığının, yada bu mümkün olmakla beraber yapılması gereken harcamaların taşınmazın 

değerinden fazla olduğunun tespit edilmesi halinde, taşınmazın el atma günüdeki vasfına ve dava 

tarihindeki değerine hükmetmekle beraber, bedeline hükmedilen yerin davacı adına tapu kaydının 

iptali  ile davalı adına tesciline karar vermek gerekir.”  66  

7.Hukuka Uygunluk Hallerinin ( Sebeplerinin) Bulunmaması 

Bazı hallerde kanuni düzenlemelerle idareye kamulaştırma yapmaksızın el 

atma yetkisi tanınmış olabilir. Bu durumlarda idare kendisine kanunla tanınan hak ve 

yetkiyi kullandığından kamulaştırma yapmaksızın özel mülkiyetteki taşınmaza 

müdahale etmiş olsa bile bu müdahale hukuka aykırı olmayacak ve kamulaştırmasız 

                                                
64 Akar, a.g.e, s. 966-967 Şahiniz, a.g.e, s.63 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 3 HD, 
26.02.1991, 1990/15812E, 1991/1863 K, 5 HD, 27.01.2000, 1999/21413E, 2000/383K, 18 HD 
2001/6637E 2001/7277K 11.07.2001) 
65 Şahiniz, a.e  ( 12. D., 06.10.1973 , 1972/144 E, 1973/2349 K.)  
66 Şahiniz, a.e, s. 64  Akar a.g.e, s. 9 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 3 HD’nin 21.11.1991 
gün 1990/4655E, 1991/13537 K,  5 HD 29.04.2004, 2004/3684E. 2004/5154K. 5 HD, 2003/6435E. 
2003/8861K, 30.06.2003, 5 HD, 2002/4707E. 2002/6857K, 25.03.2002, 5 HD, 2004/6692E. 
2004/10195K, 19.10.2004) 
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el atmaya bağlanan hukuki sonuçlar doğmayacaktır. İşte bunlar, “hukuka uygunluk 

halleri” olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda hukuka uygunluk halleri ayrı başlıklar 

altında ele alınacaktır.  

a.Taşınmaza  “Düzenleme Ortaklık Payı” Olarak El Atılmış Olmaması 
2942 sayılı KK  m.35’e göre “imar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan 

parsellerden düzenleme ortaklık payı karşılığı olarak bir defaya mahsus olarak alınan yol, yeşil saha 

ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine ayrılan yerler…için eski malikleri tarafından mülkiyet 

iddiasında bulunulamaz ve karşılığı istenemez.”KK m. 35  imar mevzuatı gereğince ibaresi 

ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na ( İK) atıfta bulunmaktadır.İK m.18 f.1 ise şu şekilde 

bir düzenleme getirmiştir: “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri 

malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile , yol fazlaları ile kamu 

kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun 

ada veya parsellere ayırmaya , müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine 

dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir.Sözü edilen  yerler belediye ve 

mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır”Maddenin 2. fıkrasında, 

“Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların 

yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları 

karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir.Ancak bu maddeye göre alınacak 

düzenleme ortaklık payları , düzenlemeye tabi tutulan arazi veya arsaların düzenlemeden önceki 

yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez” hükmüne yer verilmiştir.67 Maddenin 3. fıkrasında 

ise, “düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, 

otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili 

tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz” hükmü bulunmaktadır. 

KK m.35 ve onun atıfta bulunduğu İK m.18 çerçevesinde düzenleme ortaklık 

payı alınması yoluyla taşınmazlara  el konulması , usulüne uygun olarak bir 

kamulaştırma kararı alınmasına ve bedel ödenmesine gerek olmaksızın özel 

mülkiyetteki taşınmazların  bir kısmına ( en fazla %40’ına) hukuka uygun olarak 

idarece  zorla el atılmasına ( konulmasına) imkan sağlamaktadır.68 Bu şekilde 

bedelsiz olarak özel mülkiyetten çıkan araziler üzerinde yol, meydan, park, otopark, 

çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi hizmetler ve bu hizmetlerle 

ilgili tesisler yapılacaktır. 18. madde çerçevesinde idare tarafından yapılan işlemler 

                                                
67 3194 s. İmar Kanunun 18. maddesinde önceleri %35 olarak belirlenen düzenleme ortaklık 
payı oranı 17.12.2003 tarih ve 5006 s. Kanunun 1. maddesi ile %40 oranına çıkarılmıştır.  
68 Günday, a.g.e, s. 247  Günday, a.g.e, s. 121 



 75

idari işlem niteliğinde olup kamu hizmetlerini görmek üzere mal edinmek ve kamu 

yararı amacıyla tesis edilir. İK m.18’deki düzenlemenin gerekçesi “belediyeler 

tarafından İK hükümleri uyarınca yapılan düzenleme( imar parsellerinin oluşturulması) işlemi 

dolayısıyla taşınmazların değerinde artış meydana gelmesidir. Bu yolla idare , yaptığı parselleme 

faaliyetleri ( düzenli imar parsellerinin oluşturulması faaliyetleri) sonucunda taşınmazlarda ortaya 

çıkan değer artışını geri almaktadır.”69olarak açıklanmıştır. Yargıtay da önüne gelen 

davalarda 3194 sayılı İK m.18’in uygulanma olanağının bulunup bulunmadığının 

araştırılarak sonucuna göre hüküm verilmesi gerektiği kanaatindedir. 70 

Düzenleme ortaklık payı alınması  suretiyle taşınmazlara  idarce el atılması 

kamulaştırmaya benzemekle birlikte kamulaştırmada bedel ödenmesi zorunluyken, 

İK m.18. gereğince düzenleme ortaklık payı ayrılmasında herhangi bir bedel 

ödenememekte  olmasından dolayı kamulaştırmadan farklılık taşımaktadır. Diğer 

yandan, düzenleme ortaklık payı alınması suretiyle taşınmazlara  idarece el atılması 

taşınmazın  %40’ına kadar herhangi bir bedel ödenmeksizin el atılmasına imkan  

tanıdığından kamulaştırmasız el atmaya benzemekle beraber , kanuni bir 

düzenlemeden kaynaklanması ve hukuka uygun olması nedeniyle kamulaştırmasız el 

atmadan da ayrılmaktadır. 71 

İK m.18’de öngörülen usullere uygun olarak düzenleme ortaklık payı 

alınması suretiyle taşınmazlara  el atılması hukuka uygun bir el atma  niteliği 

taşıdığından taşınmaz  maliki,  idareye kamulaştırmasız el atma  halinde açılabilecek 

davaları açamayacaktır. Ancak eğer idare İK m.18’deki usullere  uymaksızın  

taşınmaza  el atmışsa , bu bölüm için taşınmaz maliki kamulaştırmasız el  atma  

halinde  açılabilecek davaları açabilecektir.Mesela, düzenleme ortaklık payı oranı İK 

m.18’e göre düzenlemeye tabi tutulan arazi veya arsaların düzenlemeden önceki 

yüzölçümlerinin %40’ını  geçemez.  Düzenleme sebebiyle %40 oranından fazlasının 

alınması gerekiyorsa idare %40’ı aşan kısmı kamulaştırma yaparak tamamlamalıdır. 

Eğer %40’ı aşan kısma kamulaştırma yapılmaksızın el atarsa bu fiil kamulaştırmasız 

el atma teşkil eder. Yargıtay da idarece düzenleme ortaklık payı alınması suretiyle 

özel mülkiyetteki taşınmazlara  müdahale edilmesi halinde bu müdahalenin arazi ve 

                                                
69 Şahiniz, a.g.e, s. 71 
70 Şahiniz, a.e, s. 72-73’deki kararlar ( 5 HD, 31.10.1986 , E.11343 K. 14434, 5 HD, 16.06.1997, E. 
1997/8461 K. 9503, 5 HD, 23.09.1999, 1999/11767 E, 13707 K, 5 HD, 11.12.1997, E. 1997/18069 K. 
18350, 5 HD, 26.05.1998, E. 1998/6971 K. 7938) 
71 Ulusoy, a.g.e, s.31-32 Hayta, a.g.e, s.217-218 
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arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümünün %40’ını aşıp aşmadığını 

araştırmaktadır.  “Davalı idare … 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca imar uygulama 

çalışmalarının sürdürülmekte olduğunu bildirmiştir. Sözü edilen madde uyarınca imar düzenlemesini 

yapan idarenin %35 imar düzenleme ortaklık payını bedelsiz olarak alma hakkı mevcuttur. Bu itibarla 

imar düzenlemesi sonucunun beklenilmesi , varsa davacıya tahsis edilen miktarın tespiti ve el atılan 

bölümün %35 imar düzenleme ortaklık payı sınırları içinde kalıp kalmadığının belirlenmesi gerektiği 

düşünülmeden… davanın kabulüne karar verilmesi .. doğru görülmemiştir.”72Yine idare 

düzenleme ortaklık payını bir parselden ancak bir defa alabilir. Yetmediği takdirde 

fazlasının bedelini ödemek zorundadır. “.. İdare, düzenleme ortaklık payını bir defaya mahsus 

olarak alabilir. Yetmediği takdirde, fazlasının bedelini ödemek zorundadır...” 73 Eğer fazlasının 

bedelini ödemeden el atarsa bu fiil kamulaştırmasız el atma teşkil eder. 74Düzenleme 

ortaklık payı İK m.18’de yazılı hizmetlerden başka bir amaçlarla  kullanılamaz,  eğer  

düzenleme ortaklık payları toplamı sözü edilen hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin 

tesisler için yeterli olmazsa eksik kalan miktar kamulaştırma yoluyla 

tamamlanmalıdır, aksi  halde idarenin fiili kamulaştırmasız el atma teşkil eder. 75Zira  

yukarda belirtilen hallerde İK m.18’de öngörülen hukuka uygunluk halinin sınırları 

aşıldığından ve usulüne uygun şekilde kamulaştırma işlemi yapılarak bedel 

ödenmediğinden idarenin fiili kamulaştırmasız el atma olarak  nitelendirilecektir.  

b. El Atmanın Özel Parsellemeye Dayanmaması  
2942 sayılı KK m.35’in ikinci cümlesinde “… özel parselasyon sonucunda malikinin 

muvafakati ( rızası) ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış  bulunan yerler için eski malikleri 

tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamaz ve karşılığı istenemez.”hükmü yer almaktadır. Bu 

hüküm 3194 sayılı İK ile birlikte değerlendirilirse ( çünkü  İK m.18’de kamu hizmet 

ve tesisleri kapsamına nelerin girdiği örnek olarak sayılmıştır) , özel parselasyon 

sonucu “maliklerinin muvafakatı ile” 3194 sayılı Kanunun 18. maddesinde sayılan 

kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış bulunan yol, yeşil alan, okul,dini tesis gibi 

yerler hakkında mülkiyet iddiasında bulunulamayacak ve karşılığı da 

istenemeyecektir. Özel parselasyon iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Birincisi, 

özel parselasyon planları tapu dairesine verilerek  TMK’nun  tanımladığı niteliklere 

                                                
72 Ulusoy, a.e, s.32 
73 Akar, a.g.e, s. 715 Şahiniz, a.g.e, s.74   ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 2005/22E. 
2005/674K. , 03.02.2005) 
74 Böke, a.g.e, s.51 Ulusoy, a.g.e, s.32 Şahiniz, a.e , s. 73-74 
75 Arcak, a.g.e, s. 8  Günday, a.g.e.,s. 121 
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haiz , hukuka uygun ( ifrazen) parseller üretilmektedir.  Bu, hukuka uygun olarak 

yapılan bir özel parselasyondur. İkincisi, parselleme planı tapu dairesine 

verilmeksizin , taşınmazın fiilen herkesin payı karşılığında parsellere ayrılmasıdır. 76 

İster  hukuki ister fiili şekilde yapılmış olsun özel parselasyonlar sonucu kamu 

hizmetine tahsis edilmiş olan yol, meydan, yeşil alan, otopark, park , çocuk bahçesi, 

okul yeri gibi yerler üzerinde eski tapu maliklerinin hiçbir hakkı kalmamaktadır.77 

Özel parselasyona dayanılarak taşınmazlara  el konulması ile düzenleme 

ortaklık payı alınması yoluyla taşınmazlara  el konulması usulü karşılaştırıldığında, 

idarece düzenleme ortaklık payı alınması yoluyla taşınmazlara el konulması usulünde 

taşınmaz sahiplerinin istek ve muvafaklarine (rızalarına) gerek olmaksızın idare 

tarafından kendiliğinden yapılan bir parselleme söz konusu iken, özel parselasyona 

dayanılarak taşınmazlara el konulması KK m.35’te  belirtildiği üzere “ malikinin 

muvafakatı ( rızası)  ile”  gerçekleştirilmektedir.78 

Yargıtay kararları incelendiğinde, özel parselasyon sonucu malikinin 

muvafakatiyle kamu hizmeti için ayrılan yerler hakkında mülkiyet iddiasında 

bulunulamayacağı yolunda kararlar verildiği görülmektedir.79Yargtay’a göre, KK 

m.35’de yer alan kural, mahkemece davanın her aşamasında re’sen dikkate 

alınmalıdır ve özel parselasyona tabi tutulan bölümün tapusu davacı üzerinde 

bırakılmış olsa dahi davacı bu bölümün bedelini  talep edememelidir. 80 

Ancak Yargıtay özel parselasyon sonucu fiilen davacıya tahsis edilen bölüme 

müdahale edilip edilmediğinin araştırılarak , idarece bu bölüme müdahale edildiği   

saptandığı  takdirde sözkonusu bölüm bedelinin tespit edilerek buna hükmedilmesi 

gerektiği görüşündedir. “...  Bu itibarla, özel parselasyon sonucunda fiilen davacıya tahsis edilen 

bölüme bir müdahale var ise, el atılan bu bölüm tespit edilerek buna göre hüküm kurmak gerekirken 

                                                
76 Tayfun Kaya, “ “Hukuk Sistemimiz Açısından Kamulaştırmasız El  Koyma Kavramı ve 
Uygulaması”, ( çevirimiçi)http://www. yayin.adalet.gov.tr/dergi/11_sayi.htm, 10 Ağustos 2007 
Bayram  Karaismail ,  “ Fiilen Bölünmüş Olan Taşınmaz  Malın Kamulaştırılması”, 
(çevirimiçi)http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/26398dca6f47b49_ek.pdf, s. 4-5    31 Aralık 2007 
77 Bayram  Karaismail ,  “ Fiilen Bölünmüş Olan Taşınmaz  Malın Kamulaştırılması”, 
(çevirimiçi)http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/26398dca6f47b49_ek.pdf, s. 4-5    31 Aralık 2007 
78 Şahiniz, a.g.e, s.85 
79 Böke, a.g.e, s.53-55 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (5HD, 12.02.1998, 1997/18109E, 
1998/1118 K , 5 HD, 1996/2280 E, 1996/5103K 02.04.1996, 5 HD, 2002/685E, 2002/7810K, 
02.04.2002  5 HD, 2004/3267E. 2004/6305K., 01.06.2004  5 HD, 2002/18247E. 2003/580K. , 
30.01.2003 5 HD 2005/14412E. 2006/280K. 24.01.2006) 
80 Şahiniz, a.g.e, s. 87 Akar, a.g.e, s. 710 ( 5 HD, 29.12.1999, 1999/20929E, 21864 K) 

 



 78

,...tamamındaki payı esas alınmak suretiyle fazlaya hükmedilmesi doğru görülmemiştir.” “...Davacıya 

ait özel parselasyonda el atma mevcut ise el atılan bölüme göre bedeline hükmedilmesi , davacının 

özel parselasyonuna el atılmadığının tespiti halinde davanın reddedilmesi , keza davalı idare vekilinin 

dava konusu taşınmazda özel parselasyon yapıldığını kanıtlayamaması durumunda ise, davacının 

tapudaki payına göre el atılan yer bedeline hükmedilmesi gerekir.” 
81 

c.Kamulaştırmasız El Atmaya Malik Tarafından Muvafakat Edilmiş Olmaması 
Kamulaştırmasız el atmanın sözkonusu olabilmesi için aranan şartlardan birisi 

de taşınmaz malikinin muvafakatı (rızası) dışında gerçekleşmiş  olmasıdır. Taşınmaz 

malikinin kendi rızası, talebi ve özel faydası için yapılmış olan tesis ve müdahaleler 

kamulaştırmasız el  atma kapsamında kabul edilmemektedir. 82 Taşınmaz maliki 

herhangi bir kamu hizmetinin görülmesi amacıyla taşınmazın  tamamı veya bir kısmı 

üzerinde idarece bir tesis yapılmasına önceden muvafakat etmişse sonradan 

taşınmaza  kamulaştırmasız el atıldığını ileri süremez. Böyle bir rızanın varlığı 

halinde idarenin eylemi hukuka uygunluk hali kapsamında değerlendirilecek ve 

kamulaştırmasız el atma oluşturmayacaktır. 

Yargıtay’a göre idarenin kamulaştırma yapmaksızın bir taşınmaza müdahale 

edebilmesi için taşınmaz malikinin rızası ( bu bağlamda taşınmazın tapudan idare 

lehine ferağını vermesi) gereklidir. “.. Dava konusu taşınmaz davacının tapulu mülküdür. 

Tapulu bir taşınmazda  kalıcı nitelikte köy yolunun kamulaştırma yapılmaksızın yapılabilmesi için 

taşınmaz malikinin yol geçirilen bölümün tapudan idare lehine ferağını vermesi ile mümkündür. 

Belirtilen hususlar yerine getirilmediğinden…yol geçirilmesine rızası olduğundan bahisle davanın 

reddine karar verilmesi doğu görülmemiştir.” 83  Yargıtay davacının  rızası olup olmadığı 

konusunda mahkemece yapılacak değerlendirmede , tapu kaydına karşı tanık 

ifadelerine dayanılarak hüküm kurulamayacağını kabul etmektedir. “Mahkemece,... 

kamulaştırmasız el atılıp su kanalı ve yol haline dönüştürüldüğü iddia edilen bölümlerin davacının 

tapu kaydının içersinde kaldığı tespit edilmiştir. Davalı köy muhtarlığı tarafından gösterilen tanık 

beyanlarına dayanılarak el atmaya davacının izni olduğu kabul edilmek suretiyle davanın reddine 

karar verilmiştir. Tapu kaydına karşı tanık ifadelerine dayanılmak suretiyle hüküm kurulamaz...”
84 

Yargıtay malikin taşınmaza idarece müdahale edilmesine önceden rıza 

gösterebileceğini ve bu durumda yapılan müdahalenin kamulaştırmasız el atma teşkil 

etmeyeceğini kabul etmektedir. “Malik, kendisine yeni yapılacak ev karşılığında, taşınmazdan 

                                                
81  ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (5 HD, 2005/1378E. 2005/5582K. 09.05.2005) 
82 Böke, a.g.e, s.51 
83 Böke, a.e, s.54 (  5 HD, 2003/13348E, 2004/686 K, 30.01.2004) 
84 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( HGK, 1996/5-530E. 1996/695K. 16.10.1996) 
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yol geçirilmesini kabul etmiş ve bu edimi idare yerine getirmiş ise, artık yol geçirilen bu yer için ayrı 

bir bedel davası açamayacaktır.” 85Ancak taşınmaz  malikinin taşınmaza  idarece 

müdahale edilmesine önceden muvafakatına ilişkin taahhütnamenin  noter 

aracılığıyla yapılması aranmakta , adi yazılı şekilde yapılması geçersiz sayılmakta , 

bu durumda el atmanın varlığına hükmedilmektedir.“.. Mahkemece, davacının 

taşınmazından yol açılmasına önceden muvafakat ettiği gerekçesiyle davanın reddine karar 

verilmiştir.. Dava konusu taşınmaz tapuda davacı adına kayıtlıdır. Tapulu taşınmazların alım satımı 

ve bağışlanması resmi  şekilde Tapu Sicil Müdürü huzurunda veya satış vaadi, bağış vaadi şeklinde 

re’sen tanzimli noterde düzenlenen davetle olur. Davacının yol geçirilmesine muvafakatına ilişin 

taahhütname adi şekilde düzenlendiğinden geçersizdir…”  86 

İdare taşınmaz maliki ile yaptığı bir kira sözleşmesi ile taşınmazı kiralamış 

bulunuyorsa yine taşınmaz malikinin rızası  sözkonusu olacağından kamulaştırmasız 

el atmadan söz edilemeyecektir. “...Davalı idare ile önceki malikler arasında ayrı ayrı yapılan 

99 yıllık kira sözleşmeleri mevcut olup bu sözleşmelerden biri de Noterde tanzim edilmiştir.Sözkonusu 

kira sözleşmesi yeni malik tarafından fesih edilmemiştir...Davalı idare , geçerli olan ve fesih 

edilmemiş bulunan sözleşmeye dayanarak gayrimenkulü , iktisap kastı da olmadan kiralananda 

bulunmaktadır...davalı idarenin kamulaştırmasız el atmasının mevcut olmadığı gözetilerek davanın 

reddi yerine kabulüne karar verilmesi , doğru görülmemiştir.” 87 

d.Taşınmazın Tamamının Veya Bir Bölümünün Bedelsiz Terk Edilmiş 
Olmaması 

Taşınmazın  imar planında kamu hizmeti için ayrılmış bölümünün parselde 

yapılaşmaya gidebilmek için , “idareye bedelsiz olarak terk edilmiş” diğer bir deyişle 

“hibe edilmiş” olması halinde  kamulaştırmasız el atmanın varlığından bahsedilemez. 

Bu durumda bir hukuka uygunluk hali sözkonusu olur ve kamulaştırmasız el atmaya 

bağlanan hukuki sonuçlar doğmaz. Bedelsiz terk uygulamasında mal sahibinin 

parselinde yapılaşmaya gidilebilmesi için , imar planında yol veya kamu hizmetleri 

için gösterilmiş kısmı terk etmesi sözkonusudur. Bedelsiz terk bir tür yapı yapma izni 

karşılığı niteliğinde gelişmektedir. 88Yargıtay ise, bedelsiz terki genellikle KK m.35 

kapsamında değerlendirmektedir.“…2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 35. maddesi 

uyarınca, imar mevzuatı gereğince malikinin muvafakatı sonucu kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış 

bulunan yerler için mülkiyet iddiasında bulunulamayacağından , davacı tarafından yeşil alan olarak 

                                                
85 Şahiniz, a.g.e, s.91 ( 5 HD, 05.12.1986, 16923E, 16447K) 
86  (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr (5 HD, 2003/13338 E, 2004/156 K, 20.01.2004)  
87 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 2005/12151E. 2006/137K. 23.01.2006) 
88 Şahiniz, a.g.e, s. 88-89 
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belediyeye bağışlanan ve sonradan imar planında değişiklik yapılarak satılan taşınmazın tapu 

kaydının iptali veya bedeli istenemeyeceğinden davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik 

görülmemiştir.”
89 

Bedelsiz terk uygulaması bedelsiz olduğundan ötürü düzenleme ortaklık payı 

alınması yoluyla taşınmazlara  müdahale edilmesi uygulamasına benzemekle birlikte 

aralarında bir takım farklılıklar da mevcuttur.Bedelsiz terk, düzenleme ortaklık payı 

alınması uygulamasından farklı olarak imar planının veya uygulama planının 

yapıldığı anda ve düzenleme alanında kalan herkesten ve re’sen  alınmamakta, ancak 

malikin taşınmazda  yapılaşmaya gitmek için izin istemesi halinde fiili bir ön şart 

olarak gündeme gelmektedir. Diğer yandan terk talebi her parsel için ve aynı oranda 

sözkonusu olmamakta, imar planında  parsellere isabet eden kamusal işlevlere göre 

farklılık taşımaktadır. Oysa, düzenleme ortaklık payı alınması  uygulaması , tüm 

arsalarda aynı anda ve isteğe bağlı olmadan  gerçekleştirilmektedir.Düzenleme 

ortaklık payı alınması ancak belli hizmetlere tahsis  ve ancak o hizmetlerde 

kullanılma amacıyla yapılabilirken, terk her türlü kamusal faaliyet için planda 

gösterilen parsel kısımları açısından mümkün olabilmektedir.90 

e.El Atmanın 221 Sayılı Kanun Kapsamına Girmemesi 
Kamulaştırmasız el atmadan bahsedebilmek için el koymanın 221 sayılı 

Kanunun kapsamına girmemesi gerekir. 5 Ocak 1961 kabul tarihli 221 sayılı 

Kanunun 1. maddesi ile   “6830 sayılı İstimlak Kanunu’nun yürürlüğe girdiği  9 Ekim 1956 

tarihine kadar  , kamulaştırma işlemine dayanılmaksızın kamulaştırma kanunlarının göz önünde 

tuttuğu amaçlara fiilen tahsis edilmiş olan ( yani kamu yararına tahsisli olan)  taşınmazlar , ilgili 

amme hükmi şahıs veya müessesesi adına tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayılır.” şeklinde bir 

düzenleme getirilmiştir. Kanunun 2. maddesi fiili tahsis olgusunu , taşınmazda kamu 

hizmetinin nitelik ve amacına uygun şekilde tesisler veya inşaat vücuda getirilmiş 

olması şeklinde değerlendirmekteydi. Kanunun 3. maddesi uyarınca taşınmaz 

malikinin taşınmaza müdahalenin men’i ve tazminat davası açması mümkün 

olmadığı gibi , 4. maddede de taşınmaz bedelini dava hakkının Kanunun yürülüğe 

girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde  düşeceği belirtilmekteydi. Kanunun 6. 

maddesine göre ise, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve kesin karara 

bağlanmamış davalarda da bu kanunun hükmü uygulanır. İşte, 221 sayılı Kanunun 

                                                
89 Akar, a.g.e, s.712  (5 HD, 12.02.1998, 1998/802E, 1123K)  
90 Şahiniz, a.g.e, s. 88-89  
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kapsamında bulunan , 9 Ekim 1956 tarihinden önce el atılan taşınmazlar 

kamulaştırılmış sayıldığından, bunlar açısından idarenin el atması, kamulaştırmasız 

el atma teşkil etmeyecektir. Zira, bu taşınmazların  Kanun gereği, el atma tarihinde 

kamulaştırılmış sayılmasının sonucu olarak bunların mülkiyeti tescilden önce el atan 

idareye geçmiştir. Kamulaştırma durumunda taşınmaz mülkiyetinin tescilden önce 

kazanılacağı kuralı uyarınca, idare, 221 sayılı Kanun kapsamına giren ve 

kamulaştırılmış sayılan sözkonusu taşınmazların mülkiyetini tescilden önce 

kazanmıştır.91 Bu  nedenle kamulaştırmasız el koyma  ancak bu tarihten sonraki el 

koymalar açısından sözkonusu olabilecektir. 92 Ayrıca, KK geçici 4. maddede de 221 

sayılı Kanun kapsamına giren ve  henüz karar verilmemiş davalarda bu kanun 

hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.93 Yargıtay da bu doğrultuda kararlar 

vermektedir.  “2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun  geçici 4. maddesi gereğince dava konusu 

olayda 221 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması zorunlu bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz 

hakkında davalı  ve müdahilinin talep ve davaları düşmüş olup, tapu kayıtlarının geçerliliği de 

kalmamıştır.” 94 “ 8.11.1983 günü yayınlanarak yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanununun geçici 4. maddesi gereğince, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce  açılan 221 sayılı 

yasayla ilgili davalarda 221 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.” 
95 

f.Özel Kanunlarda Öngörülen  Hukuka Uygunluk Hallerinin Bulunmaması 
Bazı hallerde özel bir kanun hükmü uyarınca idareye özel mülkiyet konusu 

taşınmazlara, malikin mülkiyet hakkını kullanmasını engellememek koşuluyla, 

birtakım müdahalelerde bulunma yetkisi tanınmış olabilir. Bu durumda idarenin 

taşınmaza müdahalesi bir kanun hükmüne dayandığından ve müdahale sözkonusu 

kanun hükmünün öngördüğü kapsam içinde yapılmış olmak kaydıyla hukuka uygun 

kabul edilmekte ve kamulaştırmasız el atma sayılmamaktadır. Buna örnek olarak 406 

sayılı Telgraf- Telefon Kanunu’nun 14. maddesi verilebilir. Bu madde çerçevesinde, 

                                                
91 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD 2005/254E. 2005/685K. 03.02.2005) 
92Şahiniz, a.g.e, s.91-92 Tayfun Kaya, “ “Hukuk Sistemimiz Açısından Kamulaştırmasız El  Koyma 
Kavramı ve Uygulaması”, ( çevirimiçi)http://www. yayin.adalet.gov.tr/dergi/11_sayi.htm, 10 Ağustos 
2007  
93 KK  geçici 4. maddeye göre; “5 Ocak 1961 tarih ve 221 sayılı Kanunun kapsamına girmeleri 

nedeniyle kamu tüzel kişileri veya kurumları adına kamulaştırılmış sayılan taşınmaz malların eski 
malik, zilyet veya bunların halefleri tarafından açılmış ve kesin hükme bağlanmamış davalarda 
sözü edilen 221 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır.” 
94  ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 16 HD, 21.09.1993, 1993/418E. 1993/9068K.) 
95 Ali Haydar Karahacıoğlu, Yavuz Nazaroğlu, İdari ve Adli Yargıda Kamulaştırma ( 2942 Sayılı 
Yasa ve İlgili Mevzuat , Örnekler) Açıklamalı- İçtihatlı , Ankara, Ay, 1984, s. 571 ( 5 HD, 
09.12.1983 1983/5494E. 10649K.) 
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idare mülkiyet hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla kamulaştırmaksızın 

veya irtifak hakkı tesis etmeksizin bazı kurum ve kuruluşların  özel mülkü 

içerisinden hat geçirebilme yetkisine sahiptir. Bu durumda taşınmaz  maliki hattı 

geçiren idareye karşı kamulaştırmasız el atma sebebiyle dava açamaz. Ancak idare, 

mülkiyet hakkının kullanılmasına engel olduğu takdirde,bu fiil kamulaştırmasız el 

atma kabul edilir ve  taşınmaz maliki kamulaştırmasız el atma halinde kendisine  

tanınan dava haklarını kullanabilir. 96 “...406 sayılıTelgraf ve Telefon Kanunun 14. maddesine 

göre ; şahısların kendilerine ait bina ve müessesatının kullanımını ve istifadesini engellememek 

kaydıyla taşınmazlarından Türk Telekom A.Ş’nin telefon hattı geçirme yetkisine sahip olduğu 

öngörülmüştür. Davacı tarafça , binada veya tesisatında davaya konu telefon hattı nedeniyle kullanım 

ve istifadesinin engellendiği iddia ve ispat da olmadığından, taşınmazdan geçirilen telefon hattı 

sebebiyle davalı Türk Telekom A.Ş hakkında açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiği 

düşünülmeden ,...kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.”
97 

Yukarıda sayılan hukuka uygunluk hallerinin varlığı halinde idare bunları  

savunma yoluyla ileri sürerek ispat ederse kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan 

davaların reddinini sağlayabilme imkanına sahiptir. 

C. Kamulaştırmasız El Atmanın Benzer Kavramlarla 

Karşılaştırılması 

Kamulaştırmasız el atmanın hukuki niteliğinin  ve hangi hallerde 

kamulaştırmasız el atmadan sözedilebileceğinin açıklığa kavuşturulabilmesi için    

benzer kavramlarla karşılaştırılarak benzerlik taşıyan ve farklılık arz eden yönlerinin 

tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla  aşağıda, kamulaştırmasız el atma 

,mülkiyet hakkına yönelik diğer müdahale yolları olan  istimval, devletleştirme, idare 

kurumları arasında taşınmaz mal devri, geçici işgal  ve kamulaştırma kurumları ile 

karşılaştırılarak  benzerlik taşıyan ve farklılık arz eden yönleri tespit edilmeye 

çalışılacaktır.  

                                                
96 Eraslan Özkaya, Açıklamalı- İçtihatlı El Atmanın Önlenmesi Davaları : Zilyetliğe, Mera, 
Yaylak, Kışlak, Orman , Kıyı ve Yola Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan 
Taşınmazlara Kamulaştırılmayan Yerlere El Atmanın Önlenmesi , 3 c., 2. bsk, Ankara, 
Seçkin,C:III, 2005, s.930 
97 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD 1989/16725E 1989/9040K 27.04.1989 5 HD, 
2005/8026E. 2005/8205K. 07.07.2005, 5 HD, 2005/6403E. 2005/7028K. 16.06.2005 5 HD 
2002/6524E. 2002/13529K. 11.06.2002) 
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1. İstimval 

İstimval, “kamu yararı için veya seferberlik ilan edildiği zamanlarda olağan 

araçlarla elde edilemeyen gereksinimleri sağlamak için, mülk sahibinin onayı olmasa 

bile, yasa gereğince değeri karşılığında bireye ait mallara el konulmasıdır.”98 

“İdarenin olağanüstü ve geçici nitelikte kollektif gereksinimlerinin 

karşılanması amacıyla ve mevzuatta öngörülmüş yöntemle bağlı olarak , bireylere ya 

bir hizmeti yerine getirmek yada onun taşınmaz malının kullanılmasını, taşınır 

malının da mülkiyetini  veya sadece kullanılmasını idareye terk etmek konusunda 

yüküm altına sokulmasıdır.” 99İstimval yoluyla devlet bazı taşınır malların 

mülkiyetini yada kullanma hakkını, taşınmazların ise yalnız kullanma hakkını geçici 

bir süre için iktisap etmektedir. Bu yol,  olağanüstü ve acele hallerde devletin 

başvurduğu bir mal edinme yoludur. 100 

İstimval ile kamulaştırmasız el atma arasında her ikisinde de el atma fiili  

sözkonusu olmakla birlikte önemli farklılıklar mevcuttur.101 

1-İstimval savaş, seferberlik, buhran, ağır doğal afetler gibi olağanüstü koşullarda 

başvurulan bir yol olup, mevzuatın öngördüğü çerçevede gerçekleştirilen hukuki bir 

işlemdir. Oysa kamulaştırmasız el atmada idare olağanüstü bir zorunluluk olmadığı 

halde, mevcut kamulaştırma prosedürünü işletmeden taşınmazlara fiilen el 

atmaktadır ve bu müdahalenin hukusal bir dayanağı yoktur.  

2-İstimval kararı idari icrai nitelikte bir karardır.  Oysa kamulaştırmasız el atma bir 

idari işlem veya idari eylem olarak kabul edilmemekte, idarenin haksız fiili ( fiili yol) 

teşkil etmektedir. 

3-İstimval, taşınmaz malların kullanma hakları ve taşınır malların hem mülkiyet 

hakkı hem de kullanma hakları üzerinde kısıtlama getirirken  kamulaştırmasız el 

atma sadece taşınmazlarda söz konusu olmaktadır. 

4- İstimval de kamulaştırma gibi karşılıksız değildir, idare el attığı malın bedelini 

öder. Ancak peşin ödeme söz konusu değildir. Tazminat, bedel ve ücret daha sonra 

                                                
98 Ulusoy, a.g.e, s.33 
99 Böke, a.g.e, s 30- .31 
100 Ulusoy, a.g.e, s.33 -34 Böke, a.e 
101 Ulusoy, a.e Böke, a.e  
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ödenir. Kamulaştırmasız el atmada ise, karşılık ödemeden idarece taşınmazlara fiilen 

el atılmaktadır.  

5- İstimval olağanüstü hallerde nadiren başvurulan bir mal edinme yoluyken, 

kamulaştırmasız el atma idarenin normal kamulaştırma prosedürünü izlemeden özel 

mülkiyetteki taşınmazlara fiilen el attığı ve uygulamada daha sık karşılaşılan bir fiili 

durumdur.  

Ancak eğer istimval kararı baştan itibaren sakat doğmuş ise bu kararın 

uygulanması durumunda , yada para mal ve çalışma yükümlülüklerinin açıkça 

hukuka aykırı bir  biçimde  düzenlenmesi durumlarında , bu eylemler “fiili yol” 

teşkil eder. 

2. Devletleştirme 

Devletleştirme fikri , üretim araçlarına sahip olan kişi yada kuruluşların, 

bunları özel çıkarlarını sağlamak amacıyla işletirken kamu yararı ile çatışan işler 

yaptıkları  inancından doğmuştur.102Devletleştirmede kamu hizmeti niteliği taşıyan 

özel teşebbüsler kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde Devlete geçirilmektedir.  

Devletleştirme  ve kamulaştırmasız el atma  kavramları her ikisinde de kamu 

yararına tahsis amacı olması itibariyle benzerlik göstermekle birlikte aralarında 

önemli farklılıklar da bulunmaktadır. 103 

1-Devletleştirme kanun çıkarılarak gerçekleştirilir ve düzenlenir , oysa 

kamulaştırmasız el atmanın kanuni bir dayanağı yoktur. 

2-Devletleştirmenin konusunu özel iktisadi teşebbüsler oluşturur. Devletleştirme 

yoluyla özel bir iktisadi teşebbüsün tümü devlete geçeceği için bu teşebbüs 

bünyesinde bulunan tüm taşınır ve taşınmaz mallar ile hak ve borçlar da devlete 

geçecektir. Oysa, kamulaştırmasız el atmanın konusu genellikle üzerinde yapı 

bulunmayan boş arazi ve tarlalar ( yani sadece taşınmaz mallar) dır.  

3-Devletleştirme mülkiyetin özünü yani malikle şey arasındaki ilişkiyi ortadan 

kaldırmakla beraber gerekli usullere uyularak ve bedel ödenerek gerçekleştirildiği 

sürece hakkın özüne dokunmuş sayılmaz. Oysa karşılık ödenmeksizin özel 

                                                
102 Tuğrul, a.g.e, s.121 
103 Böke, a.g.e, s.31-32 Gözübüyük, Tan, a.g.e, s. 1104 
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mülkiyetteki taşınmazlara el atılması sebebiyle kamulaştırmasız el atma mülkiyet 

hakkının özünü ortadan kaldırır. 

4-Devletleştirmede iktisadi teşebbüs eskisi gibi işletilmeye devam edecektir. 

Kamulaştırmasız el atmada ise fiilen el atılan taşınmaz genellikle kamu yararına 

özgülenmekte veya kamu hizmetinin yürütülmesi için kullanılmaktadır, yani özel 

mülkiyette bulunduğu dönemde kullanıldığından farklı bir amaca tahsis edilmektedir.  

5- Devletleştirme olağanüstü bir mal edinme yoludur. Ancak, kamulaştırmasız el 

atma idarenin normal kamulaştırma prosedürünü izlemeden özel mülkiyetteki 

taşınmazlara fiilen el atmasından kaynaklanan idarenin bir haksız fiilidir. 

3.İdare Kurumları Arasında Taşınmaz Mal Devri  

 Kamulaştırma, özel mülkiyete konu olan taşınmaz mallar üzerinde 

yapılabilir. Kamu kuruluşları arasında  kamulaştırma sözkonusu olamaz. Bir kamu 

kuruluşunun başka bir kamu kuruluşuna ait taşınmaz hakkında kamulaştırma kararı  

yok hükmündedir. Bir kamu kuruluşuna ait taşınmaz mal diğer bir kamu kuruluşuna 

ancak idari yollarla geçebilir.  Kamu kuruluşları arasında taşınmaz mal devri usulü 

ise KK m. 30’da düzenlenmiştir. KK m.30’un uygulanabilmesi için  ise, taşınmaz 

malı devredecek  ve devralacak tarafların her ikisinin de kamu tüzel kişisi yada 

kurumu niteliğini taşıması gerektiği kabul edilmektedir.104 4650 sayılı Kanunun 17. 

maddesiyle  değişik  2942 s. KK’nun  30. maddesine göre, “kamu tüzel kişilerinin ve 

kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak ve irtifak hakları diğer bir kamu tüzel kişisi veya 

kurumu tarafından kamulaştırılamaz. Bu taşınmaza ihtiyaç duyan idare ödeyeceği bedeli de belirterek 

mal sahibi idareye yazıyla başvurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez yada 60 gün içinde 

cevap vermezse anlaşmazlık, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay tarafından  iki ay içinde kesin 

karara bağlanır. Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde, alıcı idare devirde anlaşma tarihinden 

veya Danıştay kararının tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde taşınmaz malın bulunduğu yer asliye 

hukuk mahkemesine başvurarak kamulaştırma bedelinin tespitini ister. Bu suretle devir alınan 

taşınmaz , mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yoluyla alınmış sayılır ve devir 

amacı veya devreden idarenin izni olmaksızın başkaca bir kamusal amaçla kullanılamaz. Aksi 

takdirde, devreden idare taşınmaz malı geri alabilir. Bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

işlenir.”Yargıtay da kamu kuruluşları arasında taşınmaz devrinin KK m.30’daki 

                                                
104 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  Danıştay’ın bir kararında bu husus şöyle 
vurgulanmıştır:“ Kamu tüzel kişisi yada kurumu olmayan Türkiye…. Derneğinin malik olduğu 
taşınmazlar hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesinin uygulanması olanağı 
bulunmamaktadır.” ( 1. D, 2003/109E. 2003/124K. 23.09.2003) 
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prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden kararlar 

vermektedir. 105Danıştay İdari İşler Kurulu’nun ( DİİK) 2006/13E. 2006/13K., sayılı 

kararında da  kamu tüzel kişileri arasında  taşınmaz devrine muvafakat edilmemesine 

ilişkin ihtilafın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca 

karara bağlanması  gerektiği sonucuna varılmıştır.106  

 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun  ( DK) 42. maddesi bu tür uyuşmazlıkların 

Danıştay Birinci Dairesi tarafından  çözümleneceğini  öngörmüştür. Danıştay’ın  30. 

madde kapsamında taşınmazın hangi idareye verileceğine dair kararı  idari görevleri 

çerçevesinde verilmiş bir idari karadır. Zira, çekişmeli yargı usulü uygulanmadığı 

gibi hukukilik değerlendirmesi değil yerindelik değerlendirmesi yapılarak karar 

verilmektedir. Ayrıca  bu talepleri değerlendiren Danıştay 1. Dairesi dava dairesi 

değil , idari dairedir. Maddede Danıştay’ın vereceği kararın kesin olduğunun  

belirtilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun birçok kararında da 

Danıştay 1. Dairesinin  verdiği kararların kesin olduğu ve Danıştay İdari Dava 

                                                
105 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5   HD, 1992/10909E. 1992/15194K. 15.06.1992, 5 HD, 
1990/16310E. 1990/13206K., 24.04.1990) “ Kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları 

taşınmaz malın kamulaştırılması olanağı yoktur. Ancak, taşınmaz mala ihtiyacı olan idarenin 
ödeyeceği bedeli belirterek mal sahibi idareye  yazılı olarak başvurması durumunda mal sahibi 
idare devire izin vermez veya 60 gün içinde cevap vermezse, taşınmaza ihtiyacı olan idarenin 
başvurusu üzerine Danıştay’ın ilgili dairesince kesin karara bağlanır...Davalı idare böyle bir işlem 
yapmadan taşınmaz malı istimlak ettiğini bildirdiğinden, bu maddeye göre yapılmış bir işlem 
olmadığından kamulaştırmanın varlığından sözedilemez ve yapılan işlemlerin yok sayılması 
gerekir.”  
106 ( çevirimiçi)http://www.danistay.gov.tr/ kararlar114.htm, 4 Ocak 2008 ’deki  karar  “ …sözkonusu 

maddenin , kamu tüzel kişileri ve kurumları arasındaki taşınmaz mal devri, kaynak veya irtifak 
hakkı tesisi konusunda ortaya çıkan ihtilafları çözümleme amacıyla düzenlendiği, alıcı idarenin, 
kendi görev alanıyla ilgili  kamu hizmetlerinin  yerine getirilmesi yada yürütülmesi amacıyla diğer  
bir  idareye ait taşınmaz mala  ihtiyaç duyduğu hallerde, kamu hizmetlerinin aksamadan ifasını 
temin için kanun koyucunun, taraflar arasındaki devre ilişkin anlaşmazlığın Danıştayca kesin 
karara bağlanması için altmış gün gibi sınırlı bir süre tanıdığı dikkate alındığında; Danıştay 
tarafından yapılacak incelemede , anlaşmazlığın bedele  ilişkin olup olmadığı gibi sebebe yönelik 
bir irdeleme yerine, maddede belirtilen yasal şartların oluşup oluşmadığı , taşınmaz mala hangi 
kamu hizmetinin ifası için hangi idarenin daha çok ihtiyacı olduğu hususlarına yönelik bir 
irdeleme yapılarak hüküm kurulması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle sözkonusu 
maddenin devamında, tarafların bedelde anlaşamamaları halinde izlenecek prosedür belirtilmiş, 
öncelikle devir konusundaki anlaşmazlığın  taraflar arasında mutabakat sağlanarak yada Danıştay 
kararıyla çözümlenerek giderilmesine, bu aşama tamamlandıktan sonra bedele  ilişkin 
anlaşmazlığın çözümlenmesine yönelik hükümler öngörülmüştür.Bu bağlamda, … Belediye 
Başkanlığına ait sözkonusu taşınmazın ….Genel Müdürlüğüne devri konusunda, 2942 sayılı 
Kanunun 30’uncu maddesi kapsamında bir anlaşmazlık bulunduğu, bu anlaşmazlıkta … Belediye 
Başkanlığının taşınmazın bedeline ilişkin sebebe dayanarak devre muvafakat etmediği , devre 
ilişkin bu ihtilafın Danıştayca 2942 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi uyarınca devir  isteminin 
kabulü veya reddi  şeklinde kesin karara bağlanması ve Danıştay kararından sonra … Genel 
Müdürlüğünün bedele  ilişkin anlaşmazlığın çözümü için mahkemeye başvurması gerektiği 
sonucuna ulaşılmaktadır.” ( DİİK  2006/13E. 2006/13K)  
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Daireleri Genel Kurulunca temyizen incelenmesinin mümkün olmadığı 

vurgulanmıştır. 107Kararın kesin olduğunun belirtilmesi sanki yargısal bir karar 

olduğu izlenimini yaratsa da buradaki kesinliğin “davaya konu edilemez”  şeklinde 

anlaşılması gerektiği Danıştayca kabul edilmektedir.108Taşınmazın hangi idareye 

devredilceğine Danıştayca karar verilirken  hangi kamu tüzel kişisinin kamu 

hizmetinin yürütülmesi için  sözkonusu taşınmaza daha fazla ihtiyacı olduğunun  

tespit edilmesi gerekmektedir.109 Bedel konusunda çıkan uyşmazlıklar ise taşınmazın 

bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlanacaktır.  

Maddede öngörülen prosedüre uygun olarak idareler , taşınmaz mal devrinde 

anlaşmışlarsa ancak bedelin ödenmesindeki gecikmeye rağmen taşınmaza el 

konulmuşsa, mal sahibi idarenin bedelin tahsilini istenme hakkı vardır. Bu durumda 

kamulaştırmasız el atma söz konusu değildir, mal sahibi idare kamulaştırmasız el 

atma dolayısıyla bedel talep edemez.  110 

Ancak  KK m.30 uyarınca yapılması gereken devir işlemine tevessül 

edilmeksizin bir kamu tüzel kişisi yada kurumu diğer bir kamu tüzel kişisi yada 

kurumunun taşınmazına kamulaştırma yapmadan el atarsa el atılan bölümün 

bedelinin tahsili için kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davası açılabileceği , 

1956 tarihli 1-6 sayılı YİBK’da idareler arasında bedele ilişkin davanın açılmasını 

önleyici herhangi bir hüküm bulunmadığı  Yargıtayca  kabul edilmektedir.111 

                                                
107 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr “Danıştay’ın idari dairelerinden olan Birinci Daire 

tarafından verilen bu kararın , 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun , Temyiz Yoluyla Danıştay’da 
Görülecek Davalar başlığını taşıyan 25 inci maddesi ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel 
Kurullarının Görevleri başlıklı 38 inci maddesi hükümleri karşısında , Danıştay İdari Dava 
Daireleri Genel Kurulunca temyizen incelenme olanağı bulunmadığından , istemin 
incelenmeksizin reddine...karar verildi.” (DİİK, 1995/118E. 1995/91K. 17.02.1995) “ Danıştay 1. 
ve 2. Dairelerince verilen kararlar , idari işler kurulunda itirazen veya re’sen görüşülebileceğinden 
temyizen incelenemezler.” ( DİİK, 1997/196E. 1997/337K. 30.05.1997) 
108 Gözübüyük, Tan, a.g.e, s. 1105-1106“...Bu yasa  kuralından anlaşılacağı  üzere , iki idarenin 

taşınmaz malın devri konusunda anlaşamamaları halinde yapılan başvuru üzerine Danıştay ilgili 
dairesinin bu konuda vereceği kararın kesin olduğu ve davaya konu edilemeyeceği açıktır.” ( 6.D, 
14.09.1993, 1993/2684E. 1993/3061K) 
109 (çecirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 1. D, 1997/43E. 1997/144K. , 10.11.1997) 
110    Akar  , a.g.e , s. 958 ( 5 HD 03.03.1994 gün E. 1994/1580, K. 1994/4684)  
111 Akar, a.e.’deki kararlar  ( 5 HD 15.06.1999 gün ve 1999/7515 E. 10413 K., 5  HD 15.06.1999 gün 
ve 1999/5764 E, 10411 K. , 5 HD., 15.06.1999 gün 1999/7515 E,10413 K. ) 
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4.Geçici İşgal 

“Geçici işgal , bir bayındırlık hizmetinin görülmesi sırasında gereksinim 

duyulan taş, kum , kireç ve benzeri maddeleri çıkarabilmek ve hazırlayabilmek için 

veya bazı eşyaları depolayabilmek için özel mülkiyette bulunan bir  taşınmaza geçici 

olarak el atılmasıdır. Geçici işgalin kanuni dayanağı 03.02.1331 tarihli Menafii 

Umumiyeye Müteallik Hususat İçin Efrada Ait Arazi İle Taş Ocaklarının Muvakkat 

Surette İşgali Hakkında Kanun’dur. Ayrıca KK m.28’de “Bedelsiz Kullanma 

Yetkisi” başlığı altında geçici işgalin özel bir biçimi de düzenlenmiştir.”112 

Geçici işgalde tıpkı kamulaştırmada olduğu gibi, kamu yararı ile özel yarar 

karşı karşıya gelmekte ve kamu yararına üstünlük tanınarak özel yarar feda 

edilmektedir.  Geçici işgal hallerinde, bayındırlık işini yürüten idare yada müteahhit  

bu işi yürütebilmek için özel mülkiyetteki taşınmazda bulunan kum, taş , kireç  vs. 

gibi şeylere ihtiyaç duymaktadır. Eğer taşınmaz malikinin özel yararı ile kamu yararı 

eşit kabul edilirse , idare taşınmaz malikinin rıza ve muvafakati olmaksızın 

gereksinim duyduğu bu gibi ürünleri  elde edemeyecek yada bu taşınmazı 

kullanamayacak , bunun sonucunda da bayındırlık hizmeti aksayacaktır. Bu nedenle, 

kamu yararı özel yarara üstün tutulmakta ve idareye yapacağı bir işlemle malikin rıza 

ve muvafakatine gerek olmaksızın taşınmaza el atma yetkisi tanınmaktadır.Ancak 

taşınmaz malikine kamu yararı gereği  katlandığı bu fedakarlık karşılığında bir bedel 

ödenmektedir. 113 

Geçici işgalle kamulaştırmasız el atma karşılaştırıldığında;114 

1-Geçici işgal süreklilik  arz etmez ve ilgili bayındırlık hizmeti süresince devam 

ederken kamulaştırmasız el atmanın oluşabilmesi için idarenin taşınmaza fiilen el 

atması ve el atmanın devamlı  ( kalıcı) olması gerekmektedir.  

2-Geçici işgal ancak boş arsa veya  arazi parçası üzerinde olabilir, konut ve 

eklentilerinin bulunduğu bağ, bahçe ve tarlalar geçici işgale konu olamaz. Eğer, boş 

bir arazi değil de , konut ve eklentilerinin bulunduğu bağ, bahçe ve tarlalar üzerinde 

bir işgal sözkonusuysa, bu geçici işgal değil, kamulaştırmasız el atmadır. 

                                                
112Ulusoy, a.g.e, s.51   Günday, a.g.e,   s. 123 
113 Günday, a.e, s. 123-124 
114 Ulusoy, a.g.e, s. 51  Günday, a.e 
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3-İdare geçici işgale ancak bayındırlık hizmetlerinin görülmesi sırasında 

başvurabilmektedir. Oysa, kamulaştırmasız el atma bayındırlık hizmeti olmaksızın da 

gerçekleştirilebilmektedir. Eğer, geçici işgale bayındırlık  işi olmaksızın 

başvurulmuşsa böyle bir geçici işgal, hukuka aykırı olur ve bu fiil  kamulaştırmasız 

el atma olarak kabul edilir. 

4- Geçici işgalin kanuni bir dayanağı varken  kamulaştırmasız el atmanın kanuni bir 

dayanağı yoktur.  

5- İdare geçici işgal yetkisini bu yolda tesis edeceği bir idari işlemle kullanmakta 

iken , kamulaştırmasız el atma  hukuki  niteliği itibariyle bir idari eylem veya idari 

işlem olarak  kabul edilmemekte , idarenin haksız fiili ( fiili yol) kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

6- Geçici işgal halinde  taşınmaz malikine bir bedel ödenmekte iken, 

kamulaştırmasız el atmada  herhangi bir bedel ödenmeksizin  taşınmaza el 

atılmaktadır.  

7- Geçici işgal işleminin hukuka aykırılığı savıyla açılacak iptal davalarında görevli 

yargı yeri idari yargıdır. Ayrıca , adli yargıda geçici işgal sebebiyle  taşınmaz 

malikine ödenen bedelin  arttırılması istemiyle  dava açılabilir.  Kamulaştırmasız el 

atma halinde  taşınmaz maliki tarafından açılacak davalar ise idari yargının değil adli 

yargının görev alanına girmektedir.  

 5. Kamulaştırma 

Kamulaştırma ile kamulaştırmasız el atma karşılaştırıldığında iki kavram 

arasında aşağıdaki benzerlikler tespit edilebilir.  

1-Kamulaştırma yetkisinin kapsamıyla kamulaştırmasız el atma yetkisinin kapsamı 

arasında herhangi bir fark yoktur. Yetki yönünden her iki faaliyet de idare tarafından 

gerçekleştirilir. Kamulaştırmasız el atmadan bahsedebilmek için de kamulaştırma 

yetkisi bulunan kurum yada kuruluşlarca özel mülkiyetteki taşınmazlara el atılması 

gereklidir.  Yani kamulaştırma yetkisine sahip olan kuruluşlar kamulaştırmasız el 

atmada da aynen geçerlidir. Ayrıca her iki halde de, yetkili idarenin görevi dahilinde 

kamulaştırmanın yada kamulaştırmasız el atma fiilinin gerçekleştirilmiş olması 

gereklidir. 115 

                                                
115 Ulusoy, a.e, s.40 s.17-18 
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2-Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma konuları bakımından da ayniyet 

taşımaktadır. Kamulaştırmanın konusu KK’na göre taşınmaz mallar, kaynaklar ve 

irtifak haklarıdır. Ancak kamulaştırılabilecek mallara idarenin kamulaştırmasız el 

atması sözkonusu olabileceğinden kamulaştırmasız el atmanın konusu da 

kamulaştırmanın konusuyla aynıdır. 116 

3-Doktrinde  amaç bakımından da kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma arasında 

ayniyet  olduğu,her iki kurumun da amacının  kamu yararı ve kamu hizmetlerindeki 

devamlılığın ve sürekliliğin sağlanması olduğu kabul edilmektedir. 117Ancak  

doktrinde aksi görüşü savunanlar da vardır.  Buna göre, kamulaştırmada amaç kamu 

yararını gerçekleştirmektir, kamulaştırmasız el atmada ise amaç olmadığı gibi 

aranması da gerekmez. Zaten idare kamu yararı amacıyla hareket etmiş olsaydı 

öncelikle kanunlara uyup buna göre kamulaştırma işlemini yapması gerekirdi. 
118Kanaatimizce, kamulaştırmasız el atma kamu yararı amacıyla 

gerçekleştirilebileceği gibi, böyle bir amaç olmaksızın da gerçekleştirilebilir. 

Kamulaştırma işleminde olmazsa olmaz zorunlu unsur olan kamu yararı 

kamulaştırmasız el atma için zorunlu bir nitelik taşımaz. 

İki kavram arasında yukarıda sayılan benzerlikler bulunmakla birlikte çok önemli 

farklılıklar da vardır. Şöyle ki; 119 

1-Kamulaştırma  AY ile düzenlendiği ve kanunda öngörülen usullere uygun olarak 

hareket edildiği  için baştan sona kadar hukuka uygun bir şekilde yapılan bir idari 

işlem niteliği taşırken , kamulaştırmasız el atmada hukuka aykırı olarak özel 

mülkiyetteki taşınmazlara el atılmakta ve dolayısıyla hukuka aykırı bir eylem söz 

konusu olmaktadır. Kamulaştırmasız el atma idarenin bir haksız fiili( fiili yol) olup , 

kamulaştırmadan farklı olarak bir idari işlem niteliği taşımamaktadır. 

2-Kamulaştırmada idare özel mülkiyetteki bir taşınmaza , bedelini ödemek suretiyle 

el koymakta iken, kamulaştırmasız el atmada hiç bir bedel ödenmemektedir.  

3- Kamulaştırma işleminin iptaline karşı  açılacak davalara bakma   idari yargının 

görev alanına girmekte iken – ayrıca kamulaştırma işlemine karşı adli yargıda maddi 

                                                
116 Ulusoy, a.e, s.40  
117 Şahiniz, a.g.e, s.18 
118 Ulusoy, a.g.e, s.40 
119 Ercan, a.g.e, s. 54 Köroğlu, a.g.e, s. 29  Şahiniz, a.g.e, s.18 
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hatalara karşı düzeltim davası da açılabilir- , kamulaştırmasız el atmaya karşı  

taşınmaz maliki tarafından açılacak davalar  adli yargının görev alanına girmektedir. 
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III- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN  HUKUKİ NİTELİĞİ  

( FİİLİ YOL KAVRAMI) VE MÜLKİYET HAKKINA ETKİSİ  

A.Kamulaştırmasız El Atmanın Hukuki Niteliği ( Fiili Yol Kavramı) 

Kamu kuruluşlarının bir kamulaştırma kararı olmaksızın yada kamulaştırma 

işlemlerine başlanılmış olmakla birlikte usulüne uygun şekilde işlemler 

tamamlanmaksızın özel mülkiyette yer alan taşınmazlara müdahale ederek, malikin 

mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanamaz hale getirmiş olmaları şeklinde 

tanımalanabilecek olan kamulaştırmasız el atma  idare tarafından gerçekleştirilmekle 

birlikte ;  herhangi bir idari karara dayanmadığı , kanuni  bir dayanağı bulunmadığı 

ve açıkça hukuka aykırı olduğu  için , idari eylem olarak kabul edilmemekte ve 

“idarenin haksız fiili” olarak nitelendirilmektedir.Doktrinde, genel olarak kabul 

edilen fikre göre, kamulaştırmasız el atma, idare tarafından gerçekleştirilmekle 

birlikte bünyesinde çok ağır ve açık bir hukuka aykırılık taşıdığından bir idari eylem 

olmaktan çıkmakta  ve bir haksız fiil haline dönüşmektedir. İdare hukuku teorisinde 

idarenin bu tür eylemleri “fiili yol” eski dilde “teaddi” Fransızcada “voie de fait” 

olarak adlandırılmaktadır. 1 

İdari eylemler, idarenin hukuk düzeninde değişiklik meydana getiren 

davranış, hareket ve faaliyetleridir.2 Başka bir ifadeyle, idarenin fizik alanında 

görülen iş, hareket, ameliye ve çalışmalarıdır.3 İdarenin , kamu hizmetlerinin görümü 

sırasında kamu hukuku alanında , kamu hukuku usul ve esaslarına göre yaptığı 

faaliyetleri, maddi manadaki fiil ve hareketleridir.4 Bunlar, çoğu kez idari işlemlerin 

uygulanması, hazırlanması yada bazı hizmetlerin yürütülmesi biçiminde kendisini 

göstermektedir. Bir idari işlem yada idari sözleşmeye dayanmayan yada bunların 

uygulanması durumunda olmayan, yönetimin her türlü etkinliklerinden , yada 

                                                
1  İl Han Özay,  Günışığında Yönetim, İstanbul, Filiz, Ekim 2004 , s. 744  Şahiniz, a.e, s. 28-29 
Ulusoy, a.g.e, s.6-7  Günday, a.g.e, s. 121-122 
2 Gözler, a.g.e, s.508 
3 Duran, a.g.e, s. 381 
4 Celal Karavelioğlu, Değişiklik- Açıklama ve En Son İçtihatlarla  İdari Yargılama Usulü 
Kanunu , 2. bsk, , Trabzon, Top- Kar, 1996, s. 439  Ahmet Kılınç, “ Hizmet Kusuru ve Fiili Yol ( 
İdarenin Haksız Fiili)”, (çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/makale_120.htm, 29 Kasım 2007, 
s.15 
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hareketsiz kalmalarından, hayvanlarından yada taşınır yada taşınmaz mallarından 

doğan zararlar, idari eylemden doğan zararlar olarak kabul edilmektedir.5 

Kamulaştırmasız el atma durumunda da idarenin gerçekleştirdiği bir eylemin 

sözkonusu olduğu hususunda tereddüt yoktur. Ancak böyle bir eylem idare 

tarafından gerçekleştirilmekle birlikte içinde barıdırdığı ağır ve açık hukuka aykırılık 

nedeniyle idari eylem olarak kabul edilmemekte, idareye izafe edilememekte ve 

idarenin haksız fiili ( fiili yol) olarak nitelendirilmektedir.  

Kamulaştırmasız el atmanın bir idari eylem olarak kabul edilemeyeceği 

açıklandıktan sonra idari işlem olarak değerlendirilip değerelendirilemeyeceği 

üzerinde durulması gereken bir konudur. İdari işlemler , idarenin hukuki sonuç 

doğurmaya yönelik irade açıklamaları  olarak tanımlanmaktadır.6 Diğer bir deyişle 

idarenin tek yanlı irade açıklamasıyla hukuksal sonuç yaratan , hukuk düzeninde 

değişiklik yapan işlemlerine idari işlem denilmektedir. 7İdare fonksiyonunun yerine 

getirilmesi için yapılan kamu hukuku işlemleri idari işlem olarak adlandırılır. 8Ancak 

idare tarafından gerçekleştirilen her işlem idari işlem niteliği taşımaz. İdarenin, idari 

işlev dışında kalan , özel hukuka tabi olan işlemleri hiçbir halde idari işlem olarak 

kabul edilmez.Ancak bu tür işlemler de ayrı  hukuki rejimlere ve yargısal denetime 

bağlı tutulurlar ve bu şekilde hukuk devleti ve hukuka bağlılık ilkeleri içinde 

kalırlar.9 

Konumuz bağlamında,  kamulaştırmasız el atma açısından bir değerlendirme 

yapıldığında; kamulaştırmasız el atma bir idari işlem olarak kabul edilirse  idare 

hukukuna tabi olması ve kamulaştırmasız el atmadan doğan uyuşmazlıkların idari 

yargıda çözümlenmesi gerekir. Ancak, kamulaştırmasız el atma bir idari işlem değil 

el atan idarenin bir haksız fiili olarak kabul edilirse, bundan doğan uyuşmazlıkların 

özel hukuk hükümleri çerçevesinde adli yargıda karara bağlanması gerekecektir.  

Bu konuda iki farklı değerlendirme yapılabilir ve bu değerlendirmelerden 

hangisinin seçildiğine göre farklı hukuksal sonuçlar doğar. Birincisi, idareye izafe 

edilebilecek bir hukuki tasarrufun var olduğu kabul edilirse, hukuk aleminde doğmuş 

                                                
5 Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Güncelleştirilmiş 18. bs. , Ankara, Turhan, 2003, s. 386 
6 Kemal Gözler, İdare Hukuku, 2 c. , 1. bsk. , Bursa, Ekin, C: I , Nisan 2003,  s. 509 
7 Gözübüyük, a.g.e, s.279 
8 Günday, a.g.e, s. 109 
9 Duran, a.g.e, s. 385 
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bir idari  işlem vardır soncuna varılır. Fakat bu işlem sakat olduğu için butlan 

yaptırımıyla karşı karşıyadır. İkincisi, idareye izafe edilecek hiçbir hukuki ve fiili 

durumun olmadığı kabul edilirse, yokluk yaptırımı sözkonusu olur. 

Yokluk ve butlan  ayrımı davanın görüleceği yargı kolunun değişmesi gibi 

çok önemli sonuçlar doğurur . Eğer yokluk yaptırımı uygulanırsa davaya medeni 

hukuk uygulanacak  ve adliye mahkemelerinin görev alanına giren bir fiili durum söz 

konusu olacaktır. Butlan yaptırımı kabul edilip uygulanırsa sakat da olda ortada bir 

idari işlem olduğundan idare hukukunun  uygulanması gerekecek  ve idare 

mahkemelerinin görev alanına giren bir hukuki durum  söz konusu olacaktır. 10  

Kamulaştırmasız el atma  halinde öyle ağır ve açık bir hukuka aykırılık 

sözkonusudur ki böyle bir işlem idare tarafından yapıldığı halde idareye izafe etmek 

mümkün değildir. Böyle bir işlem yok hükmündedir. Yani ortada bir idari eylem 

olmadığı gibi bir  idari işlem de yoktur. Bu nedenle idarenin bir haksız fiilinin söz 

konusu  olduğu kabul edilmekte, ve idarenin sorumluluğu da TBK m. 41 vd.’daki 

haksız fiil hükümlerine tabi tutulmaktadır. 11 

Kamulaştırmasız el atma idarenin haksız fiili olarak  kabul edildiğinden  ve 

idarenin bu tür bir eylemi “fiili yol” olarak adlandırıdığından kamulaştırmasız el 

atmanın hukuki niteliğini açıklayabilmek  amacıyla kısaca fiili yol kavramına, fiili 

yoldan  söz edebilmek için gerekli şartlara ve fiili yolun  sonuçlarına değinmek  

yararlı olacaktır.   

1- Fiili Yol  Kavramı 

Bir işlem yada  eylemin  sadece idarenin elinden çıkması o işlem yada 

eylemin idari olarak nitelendirilmesi sonucunu doğurmaz. Bazen işlem yada eylem 

idarenin elinden çıkmakla birlikte , bu eylem ve işleme idari olma özelliğini 

yakıştırma imkanı kalmaz. Bu tür istisnalardan birisi de “fiili yol” adıyla bilinen ve 

özel hukuktaki haksız fiile benzeyen ancak, idare hukukuna uyarlanırken 

özelleştirilmiş ve daraltılmış hukuksal bir kurumdur. 12 

                                                
10 Ulusoy, a.g.e, s. 9-10 
11 Ulusoy, a.e, s.10-12 
12 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007, s.1 
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İdari usullerdeki sakatlıklar iki kategoride toplanmaktadır. Usul kaidelerine , 

idari yollara herhangi normal bir aykırılıktan doğan sakatlık ve  idari fiillerin 

mahiyetine tamamen tesir ederek fiilin idareden ve hatta kamu hizmeti dolayısıyla 

sadır olmasına  rağmen, onu idari bir fiil olmaktan çıkararak adi, haksız bir fiil haline 

ve medeni hukukun kapsamına sokan fevkalade diyebileceğimiz aykırılık ve sakatlık. 

İdari usullerdeki birinci tür sakatlıklarda sakatlığa rağmen fiil idari fiil karakterini 

korumaktadır. İdari fiil karakterini koruyan bu fiillerden doğan veya bunlara dayanan 

durumlar iptal edilebileceği gibi bunlardan “muhtel” olacak haklar da bir tam yargı 

davasına konu olabilir.  İkinci tür  sakatlıklara gelince, bunlar usulün uygulama 

araçlarını teşkil eden fiillerin mahiyetlerine etki edecek bir ağırlık ve nitelik taşırlar, 

bu sebepten dolayı  fiilden idari fiil mahiyet ve karakterini kaldırırlar, bunlardan 

çıkan ihtilaflar da idari ihtilaf ve davaların dışında kalırlar. Bu sakatlıklar fiilin 

mahiyetini değiştirdiği , ondan idarilik karakterini kaldırdığı için , bunlara “idarenin 

usul dışı fiilleri” denilebilir.  Diğer bir deyişle, idarenin usul dışı fiilleri ; idarenin 

kanuna ve hukuka açıkça ve ağır şekilde aykırı olan ve idare hukukunun uygulama 

alanı dışında kalıp sonuçta fiilden , idari  fiil nitelik ve karakterini kaldıran maddi fiil 

ve hareketleridir.13 İşte fiili yol “idarenin usul dışı fiilleri” kapsamında 

değerlendirilmektedir. 14 

Fiili yol, mülkiyet hakkı ve kamu özgürlüklerine verilen özel önem ve 

anlamın sonucu olarak Fransız İdare Hukuku’nun geliştirdiği bir kavramdır. Fiili yol 

kavramının varlık nedeni idarenin temel hak ve özgürlüklere müdahalesini makul 

sınırlar içersinde tutmak , bu suretle idarenin elinden çıkan usul dışı ve ağır tecavüz 

niteliğindeki ihlalleri önlemektir. Fransa’da içtihadın bir ürünü olarak ortaya çıkan ve 

gelişen ve günümüzde halen uygulamada değerini koruyan bu teori idarenin yalnızca 

kendi işlevi dışındaki eylem ve işlemlerini değil, bunun yanında idari işlev içinde 

kalmakla birlikte, yapılan işlerin kanuni biçim ve usullere açıkça ve ağır bir biçimde 

aykırılığını da fiili yol kapsamında değerlendirmektedir. 15 Fransa’da hangi hallerin 

                                                
13 Karavelioğlu, a.g.e, s. 439 
14 Onar, a.g.e , s. 1667 
15 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm ,26 Temmuz 2007, s.1 
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fiili yol kapsamında değerlendirileceğine dair doktrinde  çok  sayıda örnek 

verilmektedir. 16 

 Fiili yol teorisine göre, idare tarafından gerçekleştirilen öyle bazı eylemler 

olabilir ki bunlar kişi hak ve özgürlüklerine açık,  ağır  ve haksız bir müdahale 

oluşturur ve bir zarara sebebiyet verirler. İşte bu eylemler idarenin haksız eylemi 

olarak kabul edilir ve eylemi gerçekleştiren idare artık İdare Hukuku esaslarına göre 

değil, Borçlar Hukuku esaslarına göre (TBK m.41 vd) sorumlu olur. 

Fiili yol, “idarenin icraya taalluk eden maddi faaliyet ve hareketleri sırasında ağır bir 

suretle usulsüz hareketleriyle , diğer bir tabirle usul dışı sayılacak maddi fiil ve hareketleriyle ferdin 

mülkiyet hakkına ve amme hürriyetine tecavüz etmesidir. İdarenin kanun ve nizama , hukuk 

kaidelerine ağır bir surette aykırı olan, ağır bir surette hukuka muhalefetle lekelenmiş bulunan bir fiil 

ve hareketleridir. Bunlar, idari faaliyetlerin usule aykırılığının o derece açık ve ağır şekilleridir ki bu 

ağırlık o fiillerden idarilik karakterini de kaldırır ve bunlardan çıkan ihtilaf  da adliye 

mahkemelerinin vazife ve salahiyet sahasına girer.”
17  Şeref Gözübüyük ise fiili yol 

konusunda “Yönetimin , re’sen icra yetkisini hukuka aykırı olarak kullanması  fiili yol ( haksız fiil) 

teşkil eder.” şeklinde bir açıklama getirmiştir.
18 Başka tanımlamaya göre ise , fiili yol 

“idarenin hukuki bir esasa dayanmaksızın , hizmet ve faaliyet alanına yabancı bir konuda eylemde 

bulunmasıdır.” 19  

Doktrinde yapılan  tanımlamalardaki ortak özellikleri dikkate alarak fiili yolu 

şöyle tanımlayabiliriz: Fiili yol, idarenin  kamu özgürlüklerine  yada mülkiyet 

hakkına hukuka  veya usule aykırı icrai hareketleriyle gözle görülebilir açıklıkta  ağır 

bir tecavüzüdür.  

                                                
16 Onar, a.g.e, s. 1668-1669  Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( 
çevirimiçi)http://www. akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz, 2007 
s.1-2 
İdarenin bir nafıa işini kolaylaştırmak maksadıyla kamulaştırma  yada geçici işgal usullerine 
başvurmaksızın, bir kimsenin özel mülkünü işgal etmesi, yıkılmaya yüz tutan bir binanın yasal 
usul  ve yollar uygulanmaksızın yıkılması, valiliğin yetkili merciin kararı olmaksızın bir gazeteyi 
toplatması, hukuka aykırı bir şekilde kamulaştırma veya rekisizyon salahiyetini haiz olmayan 
bir ajanın idare namına bir kişinin  gayrimenkulüne el koyması, haberleşmeye engel olucu 
müdahaleler, bir derneğin yönetimine el konulması, konut dokunulmazlığının idarece ihlali, 
tutuklama, gözaltı yada pasaport talebinin reddi gibi dolaşım özgürlüğünü sınırlandıran her 
türlü müdahaleler fiili yol kapsamında değerlendirilmektedir.  
17 Onar, a.e, s. 1668 
18 Ahmet Kılınç, “ Hizmet Kusuru ve Fiili Yol ( İdarenin Haksız Fiili)”, 
(çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/makale_120.htm, 29 Kasım 2007, s.16 
19 Şahiniz, a.g.e, s.38 
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2- Fiili Yoldan  Sözedebilmek  İçin Bulunması Gereken  Koşullar 

a. Ortada İdare Tarafından Gerçekleştirilen Maddi ve Fiili Bir İcra Yani İcrai  
Eylemin Bulunması  

Fiili yolun sözkonusu olması için öncelikle idare tarafından gerçekleştirilen ( 

idarenin elinden çıkmış) maddi bir hareketin başka bir deyişle icrai bir eylemin 

bulunması gerekir. Bir eylem yada uygulama olmaksızın tek başına idari işlemin fiili 

yol oluşturması mümkün değildir. Fiili yolun oluşması için idari işlemin fiilen 

uygulanması yada uygulamanın yapılacağının kesin  sayılmış olması gereklidir. 20 

Diğer bir deyişle, maddi bir hareketin , idari bir kararın maddeten tahakkuk 

ettirilmesine teşebbüs edilmiş olması, icra safhasına geçilmiş , kararın fiil şeklinde 

tecelli etmiş veya etmesinin  kesin olması yeterlidir. 21 

Fiili yol bazen hukuka aykırı bir kararın yerine getirilmesi ile yada bazı 

hallerde hukuka uygun bir idari kararın hukuka aykırı bir şekilde yerine 

getirilmesiyle oluşabilir. 22 Fiili yol yok hükmünde  bir idari işlemin icrası şeklinde 

olabileceği gibi, hiçbir işleme dayanmaksızın idare tarafından gerçekleştirilen bir 

eylem ( icra faaliyeti) şeklinde de olabilir. Ancak ister bir işlemin uygulanması 

şeklinde olsun isterse doğrudan bir eylem şeklinde olsun fiili yoldan 

bahsedilebilmesi için  mutlaka icrai bir eylemin bulunması ve bu eylemin idareden 

kaynaklanması gerekmektedir. 23 

Fiili yolun en önemli unsurlarından biri eylemin idareden kaynaklanmasıdır. 

Bu nedenle hizmetten yararlananların haksız fiillerinden kaynaklanan idari 

uyuşmazlıklar fiili yol oluşturmaz. Zira haksız fiil idare tarafından işlenmedikçe fiili 

yol sözkonusu olmaz.Danıştay da bu doğrultuda kararlar vermektedir.24 

                                                
20 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007, s.2  Onar , a.g.e, s. 1668,  
Ahmet Kılınç, “ Hizmet Kusuru ve Fiili Yol ( İdarenin Haksız Fiili)”, 
(çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/makale_120.htm, 29 Kasım 2007, s.16 
21 Ahmet Kılınç, “ Hizmet Kusuru ve Fiili Yol ( İdarenin Haksız Fiili)”, 
(çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/makale_120.htm, 29 Kasım 2007, s.16 
22 Ulusoy, a.g.e, s. 6  Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”,  
( çevirimiçi)http://www. akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007, 
s.2 
23 Şahiniz, a.g.e, 38 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”,  
( çevirimiçi)http://www. akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm ,  26 Temmuz 2007 
,s.2 
24 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007, s.2 Örneğin, belediyeye 
ait bariyerlerin tahrip edilmesi ile belediye mallarına zarar verilmesi dolayısıyla oluşan zarar 
şeklinde ortaya çıkan kamu alacağının tahsiline ilişkin bir uyuşmazlıkta ilk bakışta ortada bir 
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b. Dayanılan İşlem veya Yapılan Eylemin Hukuka veya Usule Açık Bir 
Aykırılık Taşıması ( Aykırılığın Bariz Olması) 

Fiili yoldan bahsedilebilmesi için gerekli olan ikinci şart , idarenin eyleminin 

hukuka aykırı olmasıdır. Fakat tek başına hukuka aykırılık fiili yolun oluşması için 

yeterli değildir. Hukuka aykırılığın, yolsuzluğun derhal görünebilecek bir şekilde 

açık ve bariz olması lazımdır. Ayrıca, bu hukuka aykırılık eylemin niteliğini 

değiştirecek ağır bir hukuka aykırılık olmalıdır. 25 İşte usulsüzlüğün ve yolsuzluğun 

bu mahiyeti idari  fiilin vasfını değiştirmiş , onun idarilik karakterini kaybettirmiştir. 

“Fiili yoldan doğan ihtilafların adliye mahkemelerinin vazife ve salahiyet 

sahasına girmesinin sebebi de fiilin hukuki vasfını yani idari bir fiil karakterini haiz 

olmadığının tetkik ve tahlile lüzum olmayacak derecede açık olması yani onun idari 

olup olmadığından şüphe edilemeyecek derecede idarilik karakterinden mahrum 

bulunmasıdır.” 26 

Hukuka aykırılık  çeşitli şekilde ortaya çıkabilir. Açıkça hukuka aykırı olan  

bir kararın uygulanması fiili yola neden olduğu gibi, hukuka uygun olsun yada 

olmasın bir idari kararın açıkça hukuka aykırı bir şekilde uygulanması da usule 

ilişkin bir fiili yol oluşturabilir. Örneğin, uyulması gereken usullerin izlenmemesi, 

idarenin eylem yada hareketlerinden önce icrai bir kararın bulunmaması, uygulanan 

araçların bir suç oluşturması , bir suç oluşturmadığı durumlarda ise bu araçların 

kötüye kullanılması , idarenin re’sen icra yetkisinin bulunmadığı bir durumda 

ilgililerin bir özgürlük yada mülkiyet haklarına müdahale ve tecavüzde bulunması 

fiili yol teşkil eder. 27 

Belirtelim ki, idari eylem, önlem ve hareketlerdeki basit bir usule ve kanuna 

aykırılıklar fiili yol teşkil etmez. Ayrıca olağanüstü  haller ve buhranlı zamanlarda 

normal halde fiili yol teşkil edecek usulsüzlükler adi bir usulsüzlüğe dönüşebilir.  28 

                                                                                                                                     
idari uyuşmazlık ve haksız fiil bulunmakta, ancak haksız fiilin mağduru idare olduğundan fiili 
yol bulunmamaktadır 
25 Onar, a.g.e, s.1661 Şahiniz, a.g.e, s. 38 Ulusoy, a.g.e, 6, Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol 
ve Yargısal Denetimi”, (çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007, s.2  Ahmet Kılınç, “ 
Hizmet Kusuru ve Fiili Yol ( İdarenin Haksız Fiili)”, 
(çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/makale_120.htm, 29 Kasım 2007, s.16- 17 
26 Onar, a.e, s.1996-1970 
27 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007, s.2   
28 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007 , s.2 Onar, a.g.e, s.1670 
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c. İdarenin Eyleminin Mülkiyet Hakkına veya Kamu Özgürlüklerine  Tecavüz 
Oluşturması 

Fiili yoldan bahsedilebilmesi için aranan son şart idarenin eyleminin mülkiyet 

hakkına veya kamu özgürlüklerine tecavüz teşkil etmesi yani bunları ihlal etmesidir. 

Fiili yolda sadece bir hakkın ihlali değil, tecavüz mahiyetinde ağır bir müdahale 

sözkonusudur. AY bazı temel hak ve özgürlüklere tam bir güvence sağlamış , 

yasamanın bile kanunla sınırlayamayacağı ek güvenceler getirmiştir. İşte idarenin bu 

haklara müdahalesi sınırlandırmaya yada ortadan kaldırmaya girişmesi fiili yol teşkil 

eder. Örneğin, Basın Hürriyeti ( AY m.28), Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı ( AY m. 

29), Dernek Kurma Hürriyeti ( AY m. 33), Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme 

Hakkı ( AY m. 34) bu tür temel haklara örnek gösterilebilir.  

Netice olarak herhangi bir hak ihlali fiili yol teşkil etmemekte, taşınır veya 

taşınmaz mülkiyetine , kişi özgürlükleri veya basın, mezhep, vicdan, çalışma, seyahat  

özgürlükleri gibi kamu özgürlüklerine fiilen tecavüz halinde fiili yol oluşmaktadır. 29 

Fiili yolun iki türü olduğu doktrinde kabul edilmektedir. Birincisi, “esas 

yönünden hukuka aykırılık”( hukuk eksikliği) ikincisi ise, “usul yönünden hukuka 

aykırılık” ( usul eksikliği)tır. “Esas yönünden hukuka aykırılıkta ( hukuk eksikliği), 

idarenin hiçbir hukuki esasa dayanmayan dolayısıyla idari niteliği olmayan eylem ve 

hareketleri sözkonusudur. Yok hükmündeki idari işlemler ( ilgililerine tebliğ 

edilseler bile) bu işlemlere dayanılarak yapılan icrai eylemler ve alınan önlemler , 

idare ajanının idare mahkemesince iptal edilen bir karara dayanarak yaptığı eylemler, 

icrai karar olmadığı veya belirli bazı sebeplerden dolayı ve belirli hallerde icrai karar 

henüz tamamlanamadan hareket ve icra safhasına geçilmek mümkün olmakla beraber 

bunun için bazı şartların mevcut olması gerektiği halde bu şartlar mevcut olmaksızın 

icrai eylemelere geçilmesi, idare ajanının kamu yararına aykırı bir amaçla hareket 

etmesi hukuk eksikliğine dayanan fiili yol teşkil eder.” 30 

“Usul yönünden hukuka aykırılık ( usul eksikliği) ise, idarenin suç oluşturan 

bir usule yada kendisine yasaklanmış bir usule başvurması nedeniyle icrai eylem ve 

                                                
29 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007, s.3 Onar, a.e Ahmet 
Kılınç, “ Hizmet Kusuru ve Fiili Yol ( İdarenin Haksız Fiili)”, 
(çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/makale_120.htm, 29 Kasım 2007, s.17 
30 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007, s.3 Onar, a.e, s.1671 
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önlemlerin açık bir usulsüzlükle kullanılması halinde sözkonusu olur. Yine icrai 

eylem ve önlemlerin uygulanmasında uyulması gereken şartların tamamen ihmali  

halinde de usul eksikliğine dayanan fiili yol meydana gelir.” 31  

3-Fiili Yolun  Sonuçları 

Fiili  yolun  varlığının tespit edildiği durumlarda aşağıda başlıklar altında yer verilen 

fiili yola bağlanan  sonuçların doğduğu kabul  edilmektedir.32  

a.Eylemin İdarilik Niteliği  
Kamu ayrıcalıklarından yararlanan idarenin temel hak ve özgürlüklere ve 

mülkiyet hakkına fiili yol kapsamında değerlendirilemeyecek müdahalelerde 

bulunmasının olağan sonucu idari yargıda işlemin iptalinin dava edilmesi ( iptal 

davası) ve işlemin uygulanmasından doğan zararların tazmininin talep 

edilmesidir.(tam yargı davası) Ancak belirli bir ağırlık derecesini aşan hukuka 

aykırılıklar , eylemi idare işlevinden çıkarır. İdari eylem, önlem veya hareket fiili 

yolun unsurlarını taşıyorsa  idarilik  karakterini kaybeder,  Medeni Hukukun 

kapsamına girer ve haksız fiil niteliğini kazanır. 

b.  Sorumluluğun Değişmesi  
 Fiili yolun en önemli sonuçlarından birisi de  biçimsel olarak mevcut olsa 

bile idari işlem ve kararın yok hükmünde sayılması ile idarenin sorumluluğunun 

nitelik ve hukuksal esasının değişmesi ve ayrıca  kamu görevlisinin  adliye 

mahkemeleri önünde kişisel sorumluluğunun sözkonusu olmasıdır. 33 Fiili yolda 

İdare Hukuku esaslarına göre değil, tümüyle Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku 

esaslarına dayanan bir sorumluluk sözkonusu olur. Zira her ne kadar fiili yola neden 

olan eylem , idare tüzel kişiliğine isnat edilebilir nitelik taşısa da, eylemin idarilik 

karakterini kaybetmesi  nedeniyle  İdare Hukuku kurallarının  uygulanması  imkanı 

kalmamakta , sorumluluğun da özel hukuk ( Medeni  Kanun ve Borçlar Kanunu) 

esaslarına göre belirlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 

                                                
31 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007 , s.3-4 Onar, a.e, s.1672 
32 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007, s.4-7 Onar, a.e, s.1672-
1675 Ahmet Kılınç, “ Hizmet Kusuru ve Fiili Yol ( İdarenin Haksız Fiili)”, 
(çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/makale_120.htm, 29 Kasım 2007, s.18-19 
33 Özay, a.g.e, s. 744-745 
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Belirtmek gerekir ki, fiili yola dönüşen hareket ve davranışlara girişen kamu 

görevlisi AY m.129/5 ‘de düzenlenen kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken 

kusur  işlemeleri  durumunda açılacak tazminat davasında husumetin idareye 

yöneltilesi gerektiği şeklindeki hükmün getirdiği korumadan yararlanma imkanını da 

kaybeder. Zira AY m. 129/5’in getirdiği koruma  yalnızca kamu görevlilerinin,  

kamu hukukuna bağlı görevleriyle , yani bunların  kamu hizmetinin görümü sırasında 

yaptıkları  görev kusuru ( hizmet kusuru)  sözkonusu olduğunda geçerlidir  ve ancak 

bu durumda  kamu görevlisine karşı adli yargıda doğrudan dava açılamaz. Buna 

karşın kamu görevlisinin hizmeti aşan kişisel kusuru sözkonusu ise,  bu durumda 

kamu görevlisi aleyhine adli yargıda dava açılabilir.34 Yargıtay da  birçok  kararında 

bu hususu vurgulamıştır.35 Danıştay da haksız  fiil ve kişisel kusur nedeniyle 

uğranılan zararların tazmini istemiyle açılan davalarda adli yargının görevli olduğu 

                                                
34 Karavelioğlu, a.g.e, s. 457  
35 Karavelioğlu, a.e, s. 457-459  Özay, a.g.e, s. 746-747 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr 
“ Anayasanın 129/5  maddesinin nitelikçe kapsamı ; memur ve kamu görevlilerinin yetkilerini 
kullanırken işledikleri kusurla sınırlıdır. Bu nedenle memur güvencesi için öncelikle idareye izafe 
edilecek bir idari işlem ve eylemin bulunması zorunludur. …Anayasanın memurlar ve kamu 
görevlileri için öngördüğü teminatın idari işlem ve eylem olarak nitelendirilebilecek davranışlarda 
sözkonusu olduğu maddenin açık sözünde olduğu gibi özünde de vardır; ancak bu gibi eylem  ve 
davranışlardan doğan şahsi kusurundan dolayı memurlar ve diğer kamu görevlileri aleyhine 
doğrudan dava açılamaz. Memurun kamu görevini yerine getirirken zararı oluşturan davranışı , bir 
idari işleme yabancı ise , çoğu kez suç teşkil eden bu davranışlar nedeniyle , memur zarara görene 
karşı doğrudan doğruya ve kişisel kusurundan dolayı sorumlu olacaktır.” ( 4 HD, 13.05.1986, 
1986/1995E. 1986/4064K.) “ ...davalı Belediye Başkanının kendisine karşı duyduğu kin ve garez 
duygusuyla hareket ettiği , belirtilerek haksız eylemine dayandırdığı duransanmayacak biçimde 
anlaşılmaktadır. Somut olayda , kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan 
doğan tazminat davalarının  kendilerine rucü edilmek kaydıyla , kanunun gösterdiği şekil ve 
şartlara uygun olarak, ancak idare  aleyhine dava açılabileceğini hükme bağlayan Anayasanın 
129. maddesinin uygulama yeri bulunmadığı da açık olduğuna göre...” ( HGK, 1993/4-856E. 
1994/135K. 09.03.1994) Yargıtay  4. CD’nin  17.11.1986 tarihli 1986/4898E. 1986/7786K. sayılı 
kararında  ise , idari eylem ve işlemler nedeniyle kişilerin uğradıkları zararların tazmini için 
açılacak tazminat davalarının idari yargının görev alanı içinde kalacağı  kabul edildikten sonra, 
suçlunun sorgulanması sırasında meydana gelen işkence olayında artık idari eylem ve işlemden 
sözedilemeceği bunun  bir haksız fiil olduğu  ve idare ile birlikte kamu görevlisinin kişisel 
kusuru nedeniyle müteselsil olarak sorumlu tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır. “ …Türk 
Hukuk sisteminde , idareye atıf ve isnat edilebilecek bir nitelikte olmakla birlikte işlem ve eylemin 
bozularak idari karakterlerini kaybettiği hallerde ( haksız fiil- fiili yol) ; sorumluluğun özel hukuk ( 
Medeni Kanun- Borçlar Hukuku) kurallarına göre  ve adli yargı yerinde belirleneceği de kabul 
edilmektedir. Uygulamada idari eylem ve işlem niteliğini kaybeden haksız fiiler ( fiili yol) bireyin 
mülkiyet hakkına, kamu  hürriyetlerine ve kişilik hakkına saldırılar şeklinde 
görülmektedir.İdarenin veya onun adına hareket eden kamu görevlisinin “işkence yapma” hak ve 
yetkisi sözkonusu olamayacağına ve bunun suç teşkil etmesine göre; bu değerlendirmeyle de , 
ortada bir haksız eylem ( fiili yol ) in varlığı kabul edilmelidir…Davalı kamu görevlileri hakkında 
ileri sürülen ve zararın nedeni olan ( ceza sorgulaması sırasında işkence) idari eylem  ve işlemle 
ilgisi bulunmamasına göre husumetin  idare ile birlikte diğer davalılara da yöneltilmiş bulunması 
ve mahkemenin işin esasını incelemiş olması doğrudur.” 
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gerekçesiyle görev yönünden red kararı vermektedir.36 UM’nin de  kişisel kusura 

dayanılarak kamu görevlileri  aleyhine açılacak tazminat davalarının özel hukuk 

hükümlerine göre adli yargıda çözümlenmesi gerektiğine işaret eden birçok kararı 

bulunmaktadır.37 Kamulaştırmasız el atma halinde de  fiili yol teşlik eden  ve bireyin 

mülkiyet hakkına  hukuka aykırı şekilde tevcavüz teşkil eden hareket ve davranışlar , 

idari eylem veya işlem sıfatını kaybettiğinden kamu görevlisinin de kişisel kusuru 

nedeniyle haksız fiilden kaynaklanan özel hukuk sorumluluğu ortaya çıkar. Bu 

durumda hakim , gerek idare gerekse de kamu görevlisi aleyhine açılan davayı, aynı 

hukuki esaslara ( Türk Medeni  Kanunu ve  Türk Borçlar  Kanunu esaslarına)  göre 

çözer. Zira, idarenin fiili yola dönüşen usulsüzlüğüyle  kamu hizmeti ve kamu gücü 

ile eylem arasındaki bağ kopmuş ve idare haksız fiil işleyen kusurlu kamu 

görevlisiyle aynı sorumluluğa tabi hale gelmiştir. Yargıtay da bu doğrultuda kararlar 

vermektedir. “MK’nun 48. maddesinde tüzel kişiliğin iradesinin organları vasıtasıyla kullanılacağı 

ve organların hukuki tasarrufları ve herhangi diğer eylemleri ile tüzel kişiyi yükümlülük altına 

sokacakları açıkça belirtilmiştir. Somut olayda davalılardan Belediye Başkanının kamulaştırma ve 

                                                
36  ( çevirimiçi)http://kazanci.com.tr “İdari yargıda ( Danıştay’da)  ancak idari eylem  ve işlemlerden 

dolayı  hakları muhtel olanlar  tarafından idare aleyhine açılacak tam yargı davaları  ile ilgili 
uyuşmazlıkların çözümlenmesi mümkün olup, haksız fiil ve şahsi kusur  nedeniyle uğranılan 
zararların  tazmini isteği ile şahıs aleyhine açılan davaların görüm ve çözüm yeri adli yargı 
yeridir.” ( 11. D, 12.05.1971, 1971/1274E. 1971/1196K.)   
37  ( çevirimiçi)http: //www.kazanci.com.tr  “Bir kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında kişilere 

verilen zarar , kamu görevlisinin görevinde kullandığı yetkilerden ve resmi sıfatından ayrılamıyor, 
aksine bunlarla sıkı sıkıya ilgili ve bağlantılı biçimde doğuyor ise, personel bakımından görev 
kusuru olarak tanımlanan bu kusurun, idare yönünden nesnel nitelik taşıyan hizmet kusuru 
kapsamında idare hukuku esaslarına tabi olduğu , gerek öğretide gerekse yerleşik yargısal 
içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır. Nitekim Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrasında , 
idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kuralına yer 
verildikten sonra , 129. maddesinin  beşinci fıkrasında, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının , kendilerine rücu 
edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak , ancak idare aleyhine 
açılabileceğine işaret edilmiştir.Bu düzenleme ile, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
yetkilerini kullanırken kusurlu davrandıklarından bahisle haklı yada haksız olarak yargı mercileri 
önüne çıkarılmasını önlemek ve kamu hizmetinin sekteye uğratılmadan yürütülmesini sağlamak 
suretiyle kamu düzenini korumak amaçlanmış; aynı zamanda , zarara uğrayan kişi bakımından, 
memurlar veya diğer kamu görevlilerine oranla ödeme gücü daha yüksek olan bir sorumlu ( idare) 
muhatap kılınmıştır... Buna karşılık, kamu görevlisinin görev ve yetkilerinden, resmi sıfatından 
ayrılabilen; başka bir anlatımla , suç biçimine dönüşerek idari olma niteliğini yitiren eylem ve 
işlemlerinin , yukarıda belirtilen Anayasal korumanın dışında kaldığını ve dolayısıyla, doğrudan 
doğruya kamu görevlisine karşı şahsi kusuruna dayanılarak adli yargı yerinde tazminat davası 
açılabilme olanağı bulunduğunu da belirtmek gerekir...Kişisel kusuruna dayanılarak doğrudan 
doğruya kamu görevlisinin aleyhine açılan tazminat davalarının , özel hukuk hükümleri 
çerçevesinde görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu açıktır.” ( UM, 2002/11E. 
2002/10K. 25.03.2002, UM, 2007/6E. 2007/117K. 02.07.2007, UM, 2003/31E. 2003/37K. 
16.06.2003, UM, 2006/26E. 2006/75K. 05.06.2006 UM, 1976/39E. 1977/19K.  16.03.1977)   
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İmar Yasasının 18. maddesi uygulamasına ilişkin herhangi bir idari karar bulunmadan davacıya ait 

bahçe duvarını yıktırmak suretiyle dava konusu zararı oluşturduğundan kişisel sorumluluğu olduğu 

gibi, MK’nun yukarıda belirtilen maddesi gereği Belediye tüzel kişiliğinin de müteselsilen sorumlu 

bulunduğunda duraksama yoktur. O halde ,… Anayasanın 129/5  maddesinin uygulanma olanağı 

bulunmadığının kabulü gerekir.”
38Yine HGK’nun 22.12.2004 tarihli 2004/4-768E. 

2004/746K. sayılı kararında da benzer şekilde belediyenin kamulaştırmasız el atma 

eylemi sonucunda taşınmazını yitiren kişinin uğradığı zarardan belediye ile birlikte 

belediye başkanının da kişisel olarak sorumlu olduğu sonucuna varılmıştır.39  

c. Görevli Mahkeme  
Adli yargı düzeninde sadece özel kişiler arasındaki dava ve uyuşmazlıklara 

bakılmaz. Devlet ve kamu tüzel kişileri ile bunların organlarına (genel olarak idare) 

yöneltilen bir kısım dava ve uyuşmazlıkların  da çeşitli nedenlerden ötürü özel kişiler 

arasındaki davalar gibi  adli yargıda incelenip, çözümlenmesi zorunludur.40 Fiili yol 

teşkil eden tutum ve davranışlar da bu kategoriye girmektedir.  Bu türden  tutum ve 

davranışlar ne idare ne de kamu görev ve yetkisi ile bağdaştırılamayacağından olay 

tam anlamıyla bir suç ve hukuksal yönden de haksız fiile dönüşmekte ve  sorunun 

çözümleneceği yargı düzeni de değişmekte, konu adliye mahkemeleri tarafından 

karara bağlanmaktadır.41Zira fiili yol teşkil eden eylemler idarilik vasfını kaybetmiş  

ve haksız fiile dönüşmüş olması  nedeniyle idare ayrıcalıklı konumundan düşecek , 

uyuşmazlığın idari yargıda  görülme ayrıcalığı ortadan kalkacak  ve  bu tür 

uyuşmazlıklar  adliye mahkemelerinde görülecektir. Fransız  Hukukunda da  kişi 

özgürlüğü ve mülkiyet hakkına müdahalelerde adliye hakiminin ilgilileri daha iyi 

koruyacağı düşüncesiyle idari yargının değil, adli yargının görevli olacağı 

benimsenmiştir. Bu konu Tazminat Davası başlığı altında yüksek mahkeme 

kararlarına  yer verilmek suretiyle daha detaylı olarak  incelenecektir.  

İşte, kamulaştırmasız el atma halinde idare tarafından gerçekleştirilen eylem ( 

icrai eylem) mülkiyet hakkına öyle açık ( bariz) ve ağır   hukuka aykırı bir  müdahale 

teşkil etmektedir ki fiil, idarilik vasfını kaybetmekte , haksız fiil haline dönüşerek 

fiili yol oluşturmaktadır. İdarenin  böyle bir fiilden sorumluluğu da özel hukuk 

                                                
38 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( HGK 16.05.2001, 2001/4-403E. 2001/413K.) 
39 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr 
40 Selami Demirkol, “ İdari Yargının Görev Alanının Genişlemesi Yolunda Somut Adımlar”,  
( çevirimiçi)http://www. yayin.adalet.gov.tr/dergi/17_sayi.htm, 4 Ocak 2008 
41 Özay, a.g.e, s. 745 
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hükümlerine tabi olmakta ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan davalara 

adliye mahkemelerinde bakılmaktadır.  

Danıştay kararları incelendiğinde fiili yol kavramına sık rastlanmamaktadır. 

Danıştay’ın bu kavrama ihtiyatlı yaklaştığı , kararlarda fiili yol örnekleri olmakla 

birlikte fiili yol adının nadiren zikredildiği görülmektedir. Örneğin, Danıştay 7. 

Dairesinin 2001/2357E. 2005/402K. 16.03.2005 tarihli kararında, fiili yol 

kavramından bahsedilmeksizin, idarenin haksız fiili kapsamında değerlendirilecek 

uygulamaların adli yargının görev alanına gireceği   vurgulanmıştır. “... Bu bağlamda, 

kamu gücünün kullanımı da , hukuksal düzenlemelerle çizilen sınırlar içersinde ve hukuka uygun 

kullanıldığı ölçüde meşrudur. İdarenin, hiç bir kurala dayanmayan keyfi uygulamalarının , İdare 

Hukukunun konusuna giren idari eylem veya idari işlem olarak kabulü olanaklı değildir. İdarenin 

ağır ve açık biçimde kanunilikten ve hukukilikten yoksun olan ve bu haliyle haksız fiil olarak kabul 

edilebilecek uygulamalarına karşı açılacak davaların görüm ve çözümü de Adli yargının görev alanı 

içersinde bulunmaktadır.”
42  

 Ancak ender de olsa  fiili yol kavramının kullanıldığı bazı Danıştay kararları 

bulunmaktadır. Danıştay 12. Dairesi’nin 02.10.1974 gün E. 1971/3506 K. 1974/2199 

sayılı kararında “.. bu haliyle işlemi bir idari işlem olarak kabul etmeye imkan yoktur. İşlem idari 

niteliğini kaybettiğinden bu kararın ( işlemin) icrasına ilişkin eylemler de idari sayılamaz. Bu eylem, 

sadece bir “fiili yol” diğer bir deyimle bir haksız fiildir. Bu haksız fiilden doğan zararların tazmini ise 

Medeni Kanun hükümleri uyarınca adli yargı yerinde dava konusu olur.”  şeklinde bir sonucuna 

varılmıştır. 43 Danıştay 10. Dairesinin  birçok kararında da   fiili yol teşkil eden 

eylemler nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen zararların  tazmini istemiyle açılan 

davaların görüm ve çözümünün adli yargı yerlerine ait olduğunu  vurgulamıştır. “ 

...İdare kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında  kişilere verdiği zararları tazminle sorumlu olup, 

tazmini istenilen zararın idari eylem ve işlerden doğması halinde bu zararlar idari yargıda açılacak 

tam yargı davası ile istenebilir... İdari usul ve esaslar dışında idarece yapılan eylemler haksız fiil 

niteliğinde olup, idarilik karakteri taşımayan bu eylemlerden dolayı, ancak adli yargıda dava açılması 

mümkündür. İdarenin bir kamu hukuku kuralına, yasa, tüzük, yönetmelik gibi bir kural işlem veya bir  

idari işleme , yada bir yargı yeri kararına dayanmadan   hodbehod “haksız” niteliğinde eylemde 

bulunması mahkeme içtihatları ve doktrinde “fiili yol” olarak nitelendirilmekte ve idarilik karakteri 

taşımayan bu eylemlerden dolayı idarenin alelade bir fert durumuna geleceği, sonuçta özel hukuk 

hükümlerine göre çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklara yol açılacağı kabul edilmektedir. Bu 

                                                
42 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  
43 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007, s.9  Şahiniz, a.g.e, s.39 
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durumda haksız fiil niteliğindeki eylem  nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen zararın tazmini istemiyle 

idari yargıda açılan davanın , uyuşmazlığın çözümünde adli yargının görevli olduğu gerekçesiyle 

reddedilmesi gerekirken işin esasına girilerek karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.”  
44  

Danıştay fiili yol niteliğindeki eylemlerden doğan davalarda görevsizlik 

kararı vermektedir. Ancak bu davaların sayıca çok az olduğu, çünkü Danıştay’ın fiili 

yol konusunda çekingen bir tavır izlediği doktrinde ifade edilmektedir. Danıştay’ın 

bu tutumunda idarenin elinden çıkan bütün kararları re’sen icra edilebilir bir işlem 

olarak görerek bu yetkinin kullanılmasında bir sınır ve şart kabul etmemesi etkili 

olmaktadır. Bu nedenle fiili yolun uygulanabilirliği daralmaktadır. Ancak fiili yol 

teorisinin geliştiği Fransız İdare Hukuku uygulamasında hem idare işlevi dışında 

kalan eylemler hem de usulsüz uygulama şeklindeki eylemler fiili yol olarak kabul 

edilmekte, kavram geniş kapsamlı değerlendirilmektedir.45Türk Danıştayının da bu 

kavrama çekingen yaklaşmayıp karalarda uygulayarak geliştirmesi  gereklidir.  

UM  de fiili yol niteliğindeki eylemlerden doğan davalar için idari yargının 

değil, adli yargının görevli olduğunu kabul etmekte ve kamulaştırmasız el atmanın  

fiili yol kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. “ Her ne kadar fiili  

yol kavramı Türk Hukukunda yeterince yerleşmiş değilse de, kamulaştırmasız el koymanın fiili yol 

oluşturduğu,  doktrin ve uygulamada oybirliğiyle kabul edildiği üzere, kamulaştırmasız el koyma 

idare tarafından gerçekleştirilen bir eylem olmakla birlikte çok ağır ve açık bir şekilde hukuka aykırı 

bir eylem niteliğinde olduğu için bir idari eylem olmaktan çıkarak bir haksız fiil ( fiili yol) haline 

dönüşmektedir.. Hal böyle olunca, bu haksız ve kanunsuz el atmayı , idari işlem yada idari eylem 

sayma olanağı yoktur. Bu müdahalenin bir kamu hizmetinin ifası nedeniyle yapılmış olması, tarafların 

kamu kurumu olmaları, yapılan işe idari eylem niteliğini kazandırmaz.. Kamu kurumları arasında 

çıkan anlaşmazlıkta , yasal yollara gidilmeden vaki el atmanın idari eylem niteliğinde olmaması ve 

müdahalenin men’i ( el atmanın önlenmesi) istemine ilişkin davanın adli yargı düzeninde yer alan bir 

dava türü olması nedeniyle uyuşmazlığın adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.”
46  

                                                
44  Yakup Bal, Mustafa Karabulut, Yahya Şahin , İdari Yargılama Usulü İle İlgili Danıştay  10. 
Dairesinin Seçilmiş Kararları, 1. bsk,   Ankara, Seçkin, Haziran 2003, s. 420-421 432-433 Yücel 
Oğurlu, “ İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, (çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm , 26 Temmuz 2007, s.9  
( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 10.D  23.11.1993 E. 1992/3686 K. 1993/4601 10D, 
2000/1057E. 2002/685K. ,  10 D, 1996/7618E. 1998/517K) 
45 Yücel Oğurlu, “ İdare Hukukunda F/ibb/files/iili Yol ve Yargısal Denetimi”, ( 
çevirimiçi)http://www. akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm ,  26 Temmuz 2007,   
s.9  
46 Şahiniz, a.g.e, s.41-42 ( UM, 20.04.1974, 1969/443E. 1974/1075K.) 
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Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) de bir kararında fiili yol kavramını 

kullanmıştır. Dava konusu olayda idare ile davacı arasında yapılan taşıma sözleşmesi 

dışına çıkılarak ilgiliye asker taşıttıkları sırada çıkan çatışmada vurularak 

sakatanılmasından  kaynaklanan uyuşmazlık karara bağlanmıştır. Kararda , “İdarenin 

taraf olduğu her sözleşme idari sözleşme sayılmaz. İdarenin özel hukuk sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazlıklar adli yargıda idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri ise idari yargıdır. 

İdarenin davacı ile yapmış olduğu taşıma sözleşmesi yapılan sözleşmenin belli bir yasada 

düzenlenmediğini  idareye üstünlük ve ayrıcalık tanımadığı  idarenin akit tarafı belirli bir usule göre 

belirlemeyip serbestçe seçtiği gözönünde tutulduğunda yapılan sözleşmenin idarenin özel hukuk 

sözleşmelerinden olduğu anlaşılmaktadır. P...’ye gelen araçların bir kısmına idarenin bazı 

ajanlarının haksız fiili sonucu zorlama suretiyle D...  Kararkolu’na asker taşıtılmış , böylece fiili yola 

sebebiyet verilmiş ise, fiili yoldan doğan bütün ihtilafların adliye mahkemelerinde görüleceği öğretide 

ve uygulamada kabul edilen bir keyfiyet olduğu...” hususlarına vurgu yapılmıştır. 47 

Fiili yol kavramının adli yargı tarafından kullanılıp kullanılmadığı  

değerlendirildiğinde, idare hukuku tarafından  geliştirilen bir kavram olması 

itibariyle adli yargının bu kavramı pek kullanma yoluna gitmediği ve özel hukuktaki 

haksız fiil teorisini uygulamayı tercih ettiği söylenebilir. Genellikle Yargıtay 

kararlarında bu kavramdan sözedilmeksizin eylemin haksız fiil niteliği taşımasından  

bahisle adli yargının görevi içine gireceğinin kabul edildiği görülmektedir. 

“...zararlandırıcı olayın meydana geldiği yol yapımı ve dinamit patlamasında  idarenin çalışma alanı 

için gerekli olan plan ve projesinin bulunmadığı , çalışma yerinde kullanılan ve önemli ölçüde tehlike 

yaratacak nitelik taşıyan patlayıcı maddelerin bu özelliğine uygun bir önlem alınmadığı da açıktır. Bu 

durumda , idarenin bu faaliyetini idari eylem olarak kabul etmek mümkün değildir. Eylem oluşu 

itibariyle, kamu hizmetinin görülmesi ile ilgili olsa bile, idarenin hukuk kurallarına ağır surette aykırı 

davranması , onu idari eylem olmaktan çıkarmış, haksız eylem haline dönüştürmüştür. Böyle bir 

sakatlık eylemin mahiyetini değiştirmekte , ondan idarilik karakterini kaldırmakta ve idarenin usul 

dışı bir eylemi haline sokmaktadır...Bu tür haksız eylem sonucu ferdin mülkiyet ve yaşama hakkına 

verilen zararların tazmininden doğan uyuşmazlıklara adli yargı yerinde bakılması ise hukuk 

sistemimizin icabıdır.” 48 “Devlet veya kamu tüzel kişileri , kamulaştırmasız olarak özel mülkiyette 

bulunan taşınmaz mallara gerçek karşılığı peşin ödenmedikçe el atamaz. Bu kuralın aksine bir işlem 

yapmak, haksız eylemi oluşturur ve tazminat verilmesine neden olur.” 49  

                                                
47 (çevirimiçi)http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp? IDNO, 29 Kasım 2007.( AYİM, 
06.01.1994 tarih 1994/994E. 1994/1137K.)   
48 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( HGK, 1996/4-226E. 1996/391K. , 22.05.1996) 
49 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 1993/12556E. 1993/17907K. 11.10.1993) 
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Ancak Yargıtay’ın  az da olsa  fiili yol kavramınına açıkça  vurgu yaptığı 

kararları  da bulunmaktadır. “...  İdari eylem ve işlemlerden doğan zararların tazmini ancak tam 

yargı davasıyla idari yargıdan istenebilir. İdari eylem ve işlem hukuka aykırı olmakla birlikte özel 

hukuk açısından haksız eyleme ( fiili yol) dönüşmedikçe adli yargının görevinden söz edilemez.” 
50 “ 

Davalı belediyenin işlem ve eylemlerinin kural olarak kamusal nitelik taşıdığı açıktır. Bu nedenledir 

ki, işlem ve eylemlerinin , kamu hizmeti olarak değerlendirilmesi asıldır. Hiçbir biçimde kamu 

hizmetiyle bağdaşmayacak eylem ve işlemler bu kabullerin dışındadır. Ki , çoğunlukla bunun 

örnekleri fiili yol olarak ifade edilmektedir. Bu anlamda olmak üzere, yargı kararlarının 

uygulanmaması , kamulaştırmasız ve yetkili makamların izni alınmaksızın el atma gibi hallerde, kamu 

hizmeti ile eylem veya işlem arasında bulunması gereken bağ kesilmektedir. Ayrıksı ve sınırlı sayıdaki 

bu örneklerde olduğu gibi, eylem veya işlemlerin kamu hizmeti çerçevesinde tutulma olanağı 

kalmamakta ve çoğunlukla kasti nitelikteki bu  eylemler ilgililerin kişisel sorumluluklarını 

gerektirmektedir. Somut olayda saptanan ve benimsenen olgular   kamu hizmetinin eksik veya yetersiz 

yapıldığını göstermektedir. Ancak bu olgular .. fiili yol boyutunda ve  hizmet ile bağı keser düzeyde 

değildir.”
51Bu kararlar adli yargının da yavaş yavaş idare hukuku tarafından 

geliştirilen fiili yol kavramını benimseyip uygulamaya başladığını göstermektedir. 

B.Kamulaştırmasız El Atmanın Mülkiyet Hakkına Etkisi 

Kamulaştırmasız el atma halinde taşınmaz maliki tarafından hangi davaların  

açılabileceğinin belirlenebilmesi için öncelikle kamulaştırmasız el atmayla  taşınmaz 

malikinin mülkiyet hakkının son bulunup bulmadığının tespit edilmesi 

gerekmektedir.   

Doktrinde bazı yazarlar , idarenin kamulaştırmasız el atarak taşınmazı kamu 

malı haline dönüştürdüğü  , kamu hizmetine   tahsis ettiği  hallerde  taşınmaz 

malikinin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının sona ereceğini ,  bu durumda 

malikin  ancak idarenin haksız  eylemi sonucunda meydana gelen zararların tazmini 

için tazminat davası açabileceğini kabul etmektedirler. Konuyla ilgili olarak 

Oğuzman, idarenin gerçekleştirdiği kamulaştırmasız el atma eylemleri arasında ikili 

bir ayrıma giderek  çözüm getirmiştir. Bu çözüm tarzına göre, idare kişinin 

taşınmazını  kamu malı haline dönüştürmeksizin başka bir deyişle kamu yararına 

tahsis etmeksizin  kamulaştırmasız el atma eylemini gerçekleştirebilir. Bu durumda  

malikin mülkiyet hakkı  son bulmadığından   malik  müdahalenin men’i davası ve  

ecrimisil davası açabilir. Ancak eğer idare taşınmazı  kamu malı haline dönüştürmüş 
                                                
50 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr   ( 4 HD, 1992/8696E. 1993/10619K. 16.09.1993) 
51 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (4 HD 2002/12690E 2003/3012K  17.03.2002 ) 
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diğer bir deyişle kamu yararına tahsis ederek kamu hizmetine özgülemişse  malikin 

mülkiyet hakkı sona ereceğinden  malik müdahalenin men’i ve  ecrimisil talep 

edemez, sadece idarenin haksız eylemi  neticesinde meydana gelen zararların tazmini 

için tazminat davası açabilir.Çünkü bu hallerde  idare kendisinden iade talep 

edilemeyecek gasıp durumundadır, taşınmazı kamu malı haline dönüştürerek malikin 

mülkiyet hakkına son vermiştir.Bu sebeple de idareden ancak tazminat talep 

edilebilir , bu tazminat da haksız fiil tazminatı niteliğinde olacaktır.  52 

Ancak  doktrinde  bu görüşleri eleştiren ve böyle bir çözüm tarzının  AY  ve 

idare hukuku prensipleriyle bağdaşmadığını kabul eden yazarlar da bulunmaktadır. 

Bu görüşe göre sözkonusu çözüm tarzı AY ile bağdaşmaz, çünkü; AY  m.2’ye  göre 

mülkiyet hakkı ancak kanunla sınırlanabilir. Oysa kamulaştırmasız el atmayı 

düzenleyen ve bu yolla taşınmaz üzerindeki özel mülkiyetin sınırlanmasına ( sona 

erdirilmesine) imkan veren bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca bu görüş 

idare hukuku prensipleriyle de bağdaşmaz. Zira, özel mülkiyetteki bir taşınmazın 

tahsis işlemiyle kamu malı niteliği kazanabilmesi için öncelikle bu taşınmazın  idare 

tarafından , “hukuka uygun bir işlem” ile yani “kanuni dayanağı bulunan bir işlem” 

ile ( satın alma yada kamulaştırma gibi) yada bir maddi olay sonucu elde edilmesi , 

mülkiyetinin idareye geçmesi gerekir. Oysa, kamulaştırmasız el atma ,  hukuka 

uygun bir işlem niteliğini taşımamakta aksine bünyesinde açık ve ağır bir hukuka 

aykırılık barındırmaktadır.  53 

Konuyla  ilgili olarak  16.05.1956 gün ve E. 1 K.6 Sayılı YİBK ve  

16.05.1956 gün E.1 K.7 sayılı YİBK’larında ise  kamulaştırmasız el atma halinde 

taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının hiç bir şekilde sona ermeyeceği kabul 

edilmiştir.  

16.05.1956 gün ve E. 1 K.6 sayılı YİBK, kamulaştırma yoluna 

başvurulmaksızın Devlet veya diğer bir kamu tüzel kişisi tarafından taşınmazı yola 

çevrilen şahsın taşınmazına bu şekilde gerçekleştirilen müdahalenin men’i davası mı 

yoksa taşınmazın bedelinin tahsili davası mı açabileceği , bedelin tahsilinin dava 

edilmesi halinde ise taşınmazın fiilen yola çevrildiği tarihteki değerinin mi yoksa 

                                                
52 M.Kemal Oğuzman, “Bir Gayrimankulün İstimlak Edilmeden Amme Emlakine Kalbedilmesi: ( 
Tevhidi İçtihadı Gerektiren Bir Durum)”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 
(İÜHFM), C:XIX  No:3-4 , 1953, s.808-820  Şahiniz, a.g.e, s. 31-32   
53 Şahiniz, a.e, s. 37 
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dava tarihindeki değerinin mi nazara alınacağı husularındaki içtihat aykırılığını 

gidermek üzere verilmiş ve bu içtihat aykırılığı  şu şekilde çözüme kavuşturulmuştur: 

“…usulü dairesinde verilmiş istimlak kararı olmadan ve bedeli ödenmeden gayrimenkulü 

yola kalbedilen şahsın mezkur gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkı, bu fiili durum dolayısıyle, 

hiçbir suretle zeval bulmaz. Bu itibarla da, gayrimenkulü yola kalbedilen malik adına tapu sicilinde 

mevcut olan  kaydın Medeni Kanun’nun 912’inci maddesinin 2’inci fıkrası gereğince sicilden 

çıkarılmasına imkan yoktur. Ancak, usulü dairesinde istimlak muamelesine tevessül edildikten ve 

istimlak bedeli malikin emrine amade kılındıktan sonradır ki, malikin muvafakatiyle , imtinaı halinde 

de mahkeme kararı ile bir gayrimenkulün sicil kaydı terkin olunabilir.” 

“Mülkyet hakkı baki kalan gayrimenkul malikinin , bu hakkına dayanarak, gayrimenkulünü 

yola kalbeden amme hükmi şahsiyeti aleyhine , her zaman, men’i müdahale davası açmak hakkına 

sahip olacağı tabiidir. Ancak, yola kalbedilme neticesi eskisi gibi istifade edilebilmekten çıkan , vasfı 

değişen gayrimenkulün malikinin , bu hakkı kullanacak yerde , men’i müdahale davası sonunda 

istihsal edeceği men’i müdahale kararının infazındaki güçlüğü düşünerek, mülkiyet hakının amme 

hükmi şahsiyetine devrini kendiliğinden kabul ederek gayrimenkulünün bedelinin tahsilini dava 

edebilmesi imkanını bertaraf eden bir hüküm de mevzuatımızda mevcut değildir. Gayrimenkul 

malikini bu şekilde bir bedel davası açabilmek imkanından mahrum etmek için bir zaruret de yoktur.” 

“İşte gayrimenkulü istimlak edilmeksizin Devlet veya diğer bir amme hükmi şahsiyeti 

tarafından yola kalbedilen şahsın mülkiyet hakkı baki kaldığı cihetle, her zaman, dava açarak 

gayrimenkulüne bu suretle vaki müdahalenin men’ini isteyebileceği, ancak dilerse, bu yola 

başvurmayıp, mülkiyet hakkının gayrimenkulünü yola kalbeden amme hükmi şahsiyetine devrine razı 

olarak , gayrimenkulünün bedelini dava edebilmesinin de mümkün olduğu yolundaki mütevassıt hal 

şekli ittifakla kabul edilmiş, malikin münhasıran men’i müdahale veya münhasıran bedel davası 

açabileceği yolundaki hal tarzları iltifata şayan bulunmamıştır.” 

“…istenebilecek bedelin gayrimenkulün fiilen yola kalbedildiği tarihteki bedel mi yoksa,  

davanın ikamesi tarihindeki bedel mi olması lazım geldiğine mütedair içtihat ihtilafının halline 

geçilmiştir…usulüne tevkifan istimlak edilmeden yola kalbedilen gayrimenkulün malikinin 

mülkiyet hakkı zeval bulmayıp devam ettiğine ve malik de üzerindeki mülkiyet hakkının amme 

hükmi şahsiyetine devrine muvafakat ettiği tarih olan dava tarihindeki bedel olması lazım 

geldiğinde de reylerin birleştiği görülmüştür.” 

16.05.1956 gün E.1 K.7 sayılı YİBK ise , usulü dairesinde kamulaştırma 

yoluna başvurulmaksızın devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından taşınmazı 

yola çevrilen şahsın taşınmazının bedelinin tahsili hakkında açacağı davanın BK 

m.66’da  kabul edilen bir senelik zamanaşımına tabi  olup olmadığı hususundaki 

içtihat aykırılığının giderilmesi için verilmiştir. Karara göre “..gayrimenkulü istimlak 

edilmeksizin yola kalbedilen malikin mülkiyet hakkı zeval bulmayıp baki kaldığı cihetle, bu hakkına 

dayanarak her vakit men’i müdahale davası açabileceği gibi, bunun yerine, mülkiyet hakkının 
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gayrimenkulünü yola kalbeden amme hükmi şahsiyetine devrine razı olarak, gayrimenkulünün 

bedelini de dava edebilir. Dava edeceği bedel, gayrimenkulü üzerindeki mülkiyet hakkının devrine 

karşılık olduğuna göre de, mülkiyet hakkına dayanarak açılacak olan bir davada müruruzamanın 

bahis konusu olamayacağı ve bu itibarla da hadisede, Borçlar Kanununun 66’ıncı maddesinin tatbik 

edilemeyeceği neticesine varılmıştır.” 

  Görüldüğü  üzere,  sözkonusu YİBK’larında kamulaştırmasız el atma 

halinde, taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının son bulmadığı  ve  idarenin taşınmaza 

yönelik müdahalesine karşı müdahalenin  men’i davası açabileceği ancak 

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz üzerinde kamu hizmetine yönelik bir bina yada 

tesis yapılmışsa müdahalenin  men’i davası neticesinde alınan müdahalenin men’i 

kararının uygulanmasının güçlük yaratacağını düşünerek taşınmazının mülkiyetinin 

kamulaştırmasız el atan idareye devrini kabul ederek , taşınmazın bedelinin tahsilini 

de dava edebileceği  kabul edilmiştir.  

Ancak doktrinde, sözkonusu YİBK ile getirilen  çözüm ,  kamu hizmetlerinin 

sürekliliği ilkesine aykırılık teşkil ettiği  ve bayındırlık eserinin ortadan 

kaldırılmasına sebep olabilecek müdahalenin men’i davalarının açılmasına olanak 

tanıdığı gerekçesiyle eleştirilmiş ,  kamulaştırmasız el atmanın hukuki sonuçlarını 

tayinde  ve  taşınmaz malikine tanınacak imkanların belirlenmesinde “alelade 

kamulaştırmasız el atmalar” ile “bayındırlık eserleri nedeniyle kamulaştırmasız el 

atmalar” arasında bir  ayrım yapılmasını önerilmiştir.   

Alelade kamulaştırmasız el atma ile bayındırlık eserleri inşası dışında  bir 

sebeple meydana gelen el atmalar kastedilmektedir. Örneğin, idare bir özel kişinin 

mülkiyetinde bulunan taşınmaz üzerinde herhangi bir bina yapmaksızın taşınmazı 

fiilen işgal edebilir, kendi arazisi içine katabilir, yada üniversite rektörlüğü üniversite 

kampusüne komşu tarlaları  kampus sınırları içine katmış olabilir. Bir devlet çiftliği 

veya harası özel mülkiyette bulunan komşu tarlaları çiftliğe veya haraya dahil 

edebilir. Böyle bir durumda, taşınmaz maliki el atan idareye karşı adliye 

mahkemelerinde el atmanın önlenmesi ( müdahalenin men’i) davası veya malını 

tekrar ele geçirebilmek için istihkak davası açabilir Ayrıca, bu el atmadan dolayı 

uğradığı zararların tazmini için TBK m.41 vd. hükümleri uyarınca tazminat davası  

açabilir. 54 

                                                
54 Gözler, a.g.e, s.910-911 Şahiniz, a.e , s.32-33 
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Bayındırlık eseri inşası nedeniyle kamulaştırmasız el atma ise, idarenin özel 

mülkiyetteki bir taşınmaz üzerinde veya altında bir bayındırlık eseri inşa etmek 

suretiyle bu taşınmaza el atmasıdır. Bayındırlık eserleri, kamu yararına tahsis edilmiş 

ve tabiatın değil , insan emeği sonucu ortaya çıkan taşınmaz niteliğindeki 

yapılardır.55  İşte bayındırlık eserleri inşası nedeniyle kamulaştırmasız el atmalarda, 

el atma sonucunda el atılan taşınmazın bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olması 

yada bu taşınmaz üzerinde kamu hizmetine ilişkin bir tesis yapılması sözkonusu 

olduğundan  özel yarar kamu yararına feda edilmekte56 ve  taşınmaz sahibinin men’i 

müdahale davası açamayacağı sadece tazminat davası açabileceği kabul 

edilmektedir.  

“Doktrindeki bu görüşlerin kaynağı ise  Fransız doktrin ve yargı kararlarında 

benimsenen  “dolaylı kamulaştırma teorisi”dir. Bu teorinin temelinde  “bayındırlık 

eserlerinin dokunulmazlığı” ilkesi yatmaktadır. Fransa’da 150 yıldan beri tekrarlanan 

ve özdeyiş haline gelmiş olan bir içtihadi ilkeye göre “yanlış yere yapılmış 

bayındırlık eseri yıkılamaz.” Bu ilke uyarınca mahkemelerin bir bayındırlık eserinin 

işletilmesine, bütünlüğüne ne şekilde olursa olsun müdahale edici nitelikte karar 

veremeyecekleri kabul edilmektedir.” 57 

“Dolaylı kamulaştırma teorisi,  idarenin özel mülkiyette bulunan bir arazinin 

üzerinde bu araziyi kamulaştırmaksızın bir bayındırlık eseri inşa etmesi durumunda , 

arazinin uygun bir tazminat karşılığında idarenin mülkiyetine geçmesini öngören bir 

teoridir.” Bu teorinin uygulanabilmesi için gerekli olan şartları şöyle özetlemek 

mümkündür: 

1-İdare özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza el atmalıdır. 

2-İdare özel mülkiyette bulunan taşınmaza bir bayındırlık eserinin inşaası nedeniyle 

el atmalıdır. Eğer, idare özel mülkiyetteki taşınmaza bayındırlık eseri inşası dışında 

kalan herhangi bir nedenle el atmışsa bu teori uygulanamaz.  

3-İdare malın bedelini tazminat olarak ödemelidir. 

4- Taşınmazın mülkiyeti idareye geçmelidir.  

                                                
55 Gözler, a.e s.912-913 Örneğin, karayolları, demiryolları, köprüler, alt geçitler, metrolar, 
limanlar, kanallar, akarsu kenarındaki setler, barajlar, sulama göletleri, termik veya nükleer 
elektrik santralleri, doğalgaz boru hatları, elektrik dağıtım sistemleri gibi. 
56 Günday, a.g.e, s. 249 
57 Gözler, a.g.e, s.914  Ulusoy, a.g.e, s. 57 Şahiniz, a.g.e, s.31 
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Sözkonusu 3 ve 4 nolu şartlar taraflar arasında  karşılıklı anlaşma 

sağlanamazsa bu durumda mahkeme kararıyla gerçekleşir. 58 

“Dolaylı kamulaştırma teorisine göre, üzerinde herhangi bir bayındırlık eseri 

yapılıp mülkiyete tecavüz şeklinde haksız bir eylem olarak başlayan süreç daha sonra 

kamu yararının konusu ve gerçekleşme aracı haline dönüşmekte , idarenin 

zilyetliğinin kaldırılması ve eski hale getirme ile kamu hizmeti kesintiye 

uğrayacağından dolayı malike ancak bedeli isteyebilme hakkı tanınmakta bir başka 

deyişle, müdahalenin men’i davası açması mümkün olamamaktadır. 59Bu teori 

çerçevesinde, kamulaştırmasız olarak üzerine bayındırlık eseri inşa edilen taşınmazın 

mülkiyeti idareye geçer. Taşınmaz maliki idarenin müdahalesine karşı men’i 

müdahale davası yada istihkak davası açamaz. Sadece uğradığı zararların giderilmesi 

için tazminat davası açabilir. Adli yargıda açılan bu tazminat davasında , tazminata 

karar veren mahkeme aynı anda mülkiyetin idareye devrine de hükmeder. İşte 

mahkemenin bu kararı ile mülkiyet, mal sahibinin rızası hilafına idareye geçmiş olur 

ki “dolaylı kamulaştırmada” dolaylılığın anlamı da budur.” 60 

Sözkonusu YİBK’larının doktrindeki bu  görüşler çerçevesinde  

yorumlanması kannatimizce de  uygun olacaktır. YİBK’larında  her ne kadar 

taşınmaz malikine müdahalenin men’i veya bedel davası açmak bakımından bir 

seçim hakkı tanınmışsa da müdahalenin men’i kararının  infazındaki güçlüğü ve hatta 

imkansızlığı da düşünerek  taşınmazın  mülkiyetinin el atan idareye devri karşılığı  

bedelinin tahsili için bedel davası açabileceği vurgulandığından, idarenin 

kamulaştırmasız el atma yoluna  başvurduğu bazı hallerde -ki bu haller  bayındırlık 

eseri inşası nedeniyle kamulaştırmasız el atma yoluna gittiği hallerdir-  taşınmaz 

malikinin fiilen  müdahalenin men’i davası  açabilmesi mümkün olamayacaktır 

şeklinde bir sonuca varılabilir. Diğer bir deyişle,  her ne kadar  YİBK ile  taşınmaz 

malikine böyle bir seçim hakkı tanınmışsa da  bu seçim hakkı mutlak olmayıp , bazı 

durumlarda  taşınmaz maliki müdahalenin men’i davası açamayıp sadece taşınmazın 

bedelinin tahsili için  dava açabilecektir. Bu durumlarda , malikin elinde başkaca bir 

imkan bulunmamakta, bedel davası açmak zorunda kalmaktadır.  

                                                
58 Gözler, a.e 
59 Ulusoy, a.g.e, s. 57 Köroğlu, a.g.e, s.199-200 
60 Gözler, a.g.e, s.915 Oğuzman, a.g.e, s. 814 
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Eski tarihli kararlarında Yargıtay , müdahalenin men’i  davalı idarenin fahiş 

zararına neden olsa dahi, bu durumun davanın kabul edilmesine engel 

oluşturmacağını benimsemekteydi.61İdare her zaman, kamulaştırma yetkisine sahip 

olduğuna göre, kamulaştırma  yapmaksızın kamu hizmetine yönelik bir yapı/ tesis 

inşa ederek taşınmaza kamulaştırmasız el atan idarenin iyiniyetli olduğundan söz 

etmek mümkün olamayacağından, yapının /tesisin kaldırılmasının fahiş zarar 

doğuracağı gerekçesiyle el atmanın önlenmesi davasının reddedilmesi yoluna 

gidilemez. “…İdarenin kamulaştırma yetkisi her zaman için mevcuttur. El atmanın önlenmesinin 

davalı idarenin fahiş zararına neden olması olgusu davanın kabulüne engel değildir. Bu sebeple,  

kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve kal isteminin kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik 

görülmemiştir.” 
 62 

Ancak Yargıtay  sonradan  bu görüşünü değiştirmiş ve müdahalenin men’ine  

karar verilmesi halinde fahiş zarar doğacaksa, bedelin idare tarafından yatırılması 

halinde taşınmazın idareye aidiyetine karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir. 63Bu 

çözüm tarzına göre, müdahalenin men’ine  karar verilebilmesi için böyle bir kararın 

fahiş zarar doğurmaması gerekmektedir. Böylelikle Yargıtay 1956 tarihli E.1 

K.6sayılı YİBK’da taşınmaz malikine tanınan müdahalenin men’i veya bedel davası 

açmak hususundaki seçimlik hakkı mutlak yorumlamamış , bu hakkı TMK 722-723-

724. maddelerinde düzenlenmiş olan başkasının arazisi/ arsası üzerine malikin 

rızasını almaksızın yapı yapılmasına ilişkin hükümler ile birlikte değerlendirerek, 

yapının değerini arazinin/arsanın değeriyle karşılaştırarak  bir çözüm tarzı 

getirmiştir. Bu çerçevede, yapının değeri açıkça arazi/arsanın  değerinden fazla ise , 

kal isteminin kabulüne karar verilemeyecek, taşınmazın uygun bir bedel karşılığında 

idareye aidiyetine hükmedilecektir. Eğer yapının değeri arazi/arsanın değerinden  

düşükse yada açıkça fazla değilse, bu durumda yapının kaldırılması fahiş zarar 

doğurmayacağından el atmanın önlenemesi ve kal isteminin kabulüne karar 

verilebilecektir. Bu doğrultuda, birçok karar bulunmaktadır.64Yargıtay’ın 

benimsediği  çözüm tarzına göre , taşınmaz üzerine inşaa edilen kamu   yararına  

özgülenmiş tesis yada yapıların değerinin arazinin değerinden düşük olması  
                                                
61 Şahiniz, a.g.e, s. 124 Ulusoy, a.g.e, s.56 
62 Akar, a.g.e, s.981 Şahiniz, a.e  ( 5 HD 22.03.1999 gün E. 1999/3675  K. 4588)  
63 Ulusoy, a.g.e, s.56 
64 Şahiniz a.g.e, s.56’deki kararlar (HGK 20.03.1996 , 1996/1-40E, 1996/177 K , HGK  24.04.1996 
1996/1-154) 



 114

neredeyse imkansız olduğundan bu durumda  açılan müdahalenin  men’i davalarının 

kabulle sonuçlanması  zor olacak ve  taşınmaz maliki  yine  bedel davası açmak 

durumunda kalacaktır.Yargıtay’ın bu çözüm tarzı son tahlilde  taşınmaz malikini  

bedel davası açmaya zorlamaktadır.   

Bu nedenle kannatimizce,  eğer kamulaştırmasız el atma sonucunda  taşınmaz 

üzerinde kamu yararına  tahsis edilmiş  bir yapı yada tesis yapılmışsa taşınmaz 

malikinin mülkiyet hakkı sona ermiş  ve taşınmaz  kamu malı niteliğini kazanmış 

olacağından, bu durumda da  mülkiyet hakkı sona eren malikin müdahalenin men’i 

davası açması mümkün olamayacağından  davanın bu  gerekçeyle  reddedilmesi 

yerinde bir çözüm olacaktır. Başka bir deyişle, Yargıtayca kabul edildiği gibi TMK 

m.722-723-724 hükümleri dikkate alınarak  yapının değeri ile arazinin değerinin 

karşılaştırılması yoluna gidilmesine  gerek kalmadan mülkiyet hakkının sona erdiği 

gerekçesiyle  dava reddedilmelidir.  Belirtmek gerekir ki, kamulaştırmasız el atma 

halinde hiçbir şekilde malikin mülkiyet hakkını kaybetmeyeceğinin kabul edilmesi 

mümkün değildir.  Malikin  mülkiyet hakkını  kaybedip kaybetmediğinin   tespit 

edilebilmesi bakımından  kamulaştırmasız el atmanın ne şekilde gerçekleştirildiğinin 

saptanması gereklidir. Kamulaştırmasız el atma bazen el atılan taşınmaz üzerinde bir 

bayındırlık eseri inşa edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu durumda idarece 

taşınmaz üzerinde inşa edilen bayındırlık eseri,  kamu yararına tahsis edilmiş ve 

kamu  malı  niteliğini kazanmış bir  bina yada tesis olarak değerlendirileceğinden , 

taşınmaz maliki mülkiyet hakkını kaybetmiş olacaktır. Mülkiyet hakkını kaybeden   

taşınmaz maliki ise müdahalenin men’i davası açamayacaktır. Böyle bir durum 

sözkonusu olduğunda  taşınmaz maliki, her ne kadar kendisine sözkonusu 

YİBK’larında müdahalenin men’i ve  taşınmazın bedelinin tahsili davası açma 

bakımından bir seçim hakkı tanınmışsa da,   mülkiyet hakkı son bulduğundan ve 

ayrıca müdahalenin men’i davası sonucunda alınacak müdahalenin men’i kararı infaz 

edilemeyeceğinden sadece taşınmazın mülkiyetinin idareye devrine karşı bedelinin 

kendisine ödenmesi  talebiyle bedel davası  , ayrıca  el atma sonucunda bedel davası 

ile karşılanamayan bir zarar meydana gelmişse bu zararın tazmini amacıyla tazminat 

davası  açabilecek ve  bedel davasının açıldığı tarihe kadarki dönem için ecrimisil 

talep edebilecektir.Bayındılık eseri inşası dışında   başka  yollarla  gerçekleştirilen  

kamulaştırmasız el atmalarda ise – ki bu durumda el atılan  taşınmaz üzerine 
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herhangi bir bina veya tesis  inşaa edilmemiş olabilir yada bina yada  tesis inşaa 

edilmiş olmakla birlikte bu bina yada tesis bayındırlık eseri niteliğini taşımıyor  diğer 

bir deyişle kamu yararına tahsis edilmemiş , kamu malı niteliğini kazanmamış 

olabilir-  taşınmaz malikinin mülkiyet hakkı son bulmadığından , taşınmaz maliki 

sözkonusu YİBK ile kendisine tanınan seçim hakkını kullanabilecek,  dilerse 

idarenin taşınmazına  vaki müdahalesinin önlenmesi için müdahalenin men’i dilerse  

bedelin tahsili  davası açabilecektir.  Bu davalarla birlikte  yada bunlardan ayrı olarak 

tazminat ve ecrimisil de talep edebilecektir.  

 Kural olarak  bir taşınmaz, kamu tüzel kişisinin  mülkiyetine geçmekle, 

kamu yararına tahsis edilmiş olmadıkça, kamu malı  haline gelmez. Kamu tüzel 

kişisine ait  özel mal niteliğini kazanır.  Bu taşınmazın kamu malı haline dönüşmesi 

için kamu yararına tahsis edilmesi gerekir. Bayındırlık eseri inşaası nedeniyle  

kamulaştırmasız el atmalarda ise,   taşınmaza el atan  idare  taşınmaz üzerinde  kamu 

yararına tahsis edilmiş  bir tesis veya bina inşaa etmektedir.  İdarenin bu tesis yada 

binayı inşaa etme kararı alması  ve bunu inşaa edip halkın doğrudan yararlanmasına  

sunması veya kamu hizmetinde kullanması taşınmazın fiilen kamu yararına tahsis 

edilmesi ve dolayısıyla kamu malı haline gelmesi sonucunu doğurmaktadır. İdare 

hukukçuları tahsisin mutlaka  sarih bir idari işlemle   yapılmasının zorunlu olmadığı  

zımni veya fiili tahsis şeklinde de ortaya çıkabileceği  ve bu tahsislerin de  tahsis 

kurumuna bağlanan tüm sonuçları doğurabileceği konusunda hem fikirdir.65 Yalnız  

fiili tahsisten bahsedilebilmesi için taşınmazın fiilen kamu hizmetinde kullanılması 

gerekmektedir. 66 Bu bağlamda;  idarenin ,  ayrı ve özel bir tahsis kararı almaksızın,  

                                                
65 Sıddık Sami Onar,   İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3c, 3. bs, İstanbul, İsmail Akgün, C:II, 

1966, , s. 1338-1345   Aydın Gülan, “Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu 
Hukuki Rejim”, İstanbul, y.y, 1995, s.101-103 Pertev Bilgen, İdare Hukuku Ders Notları : İdare 
Malları, İstanbul , İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1995, s. 63-65   İsmet Giritli , 
Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner,  İdare Hukuku, İstanbul, Der, 2001, s. 660-663 Gözler a.g.e, 768-
773  Gözübüyük,  Tan, a.g.e, s. 1050-1053 Özay, a.g.e, s. 681-683  Onur Kart, “Kamu Malları”, 
(çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/makale_511.htm, 11 Ocak 2008 
66 İstanbul Barosu Dergisi, C:80 , Sayı:4, 2006 , s. 1780  (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr 
Yargıtay da bu görüştedir. Belediye mallarının haczi ve haczedilmezlik şikayeti ile ilgili olarak 
12 HD’nin  2006/6102E. 2006/9448K. sayılı 28.04.2006 tarihli kararında; “  belediyenin 
haczedilmezlik yakınmasının kabul edilebilmesi için mahcuzların fiilen kamu hizmetinde 
kullanılması gerekli olup, soyut biçimde kamuya tahsis kararı alınmış olması  haczedilmezlik 
yakınmasının kabulü için yeterli değildir.” sonucuna varılarak sadece  tahsis  kararının  mahcuz 
malların kamu malı niteliğini kazanması için yeterli olmadığı , ayrıca sözkonusu mahcuz 
malların fiilen kamu hizmetinde kullanılması gerektiği vurgulanmıştır.  Yine Yargıtay belediye 



 116

el attığı taşınmaz üzerinde bayındırlık eseri niteliğini taşıyan bir bina/tesis inşa 

ederek, onu  fiilen kamu hizmetinde kullanmasıyla veya bina/tesis inşaa etmeksizin  

taşınmazı halkın doğrudan yararlanmasına sunması yada bir kamu hizmetinde  

kullanmasıyla  ve bu yolla kamu yararına tahsis etmesiyle  taşınmazın kamu malı 

niteliğini kazandığını  ve  malikin mülkiyet hakkını kaybettiğini  kabul etmek 

gerekir.  Mülkiyet hakkını kaybeden  malik ise ,  müdahalenin men’i davası 

açamayacak  sadece  bedel davası açabilecektir. Ancak bayındırlık eseri inşaası 

dışında başka şekillerde gerçekleştirilen kamulaştırmasız el atmalarda  malikin 

mülkiyet hakkı sona ermeyeceğinden, taşınmaz maliki  isterse  müdahalenin men’i 

isterse de  bedelin tahsili davalarını açabilecektir.  

Bu kannatimizi desteleyen bir hüküm olarak KK m.23’de  mal sahibinin geri 

alma hakkını düzenleyen hüküm de  örnek verilebilir. Kamulaştırma yoluyla 

mülkiyeti kamu idaresine geçen taşınmazın eski maliklerine iade edilmesinin tek 

hukuki yolu bu hükümdür.67KK m.23/1’e göre, “Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi 

tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece veya 22 inci maddenin ikinci fıkrası 

uyarınca devir veya tahsis yapılan idarece; kamulaştırma ve devir amacına uygun hiç bir işlem 

yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi 

bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek 

kanuni faiziyle birlikte ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir.”  O halde,  mal sahibinin geri 

alma  hakkını kullanabilmesi için  taşınmaz üzerinde kamulaştırma  ve devir  

amacına uygun hiç bir işlem ve tesisat yapılmamış veya  taşınmazın kamu yararına 

                                                                                                                                     
mallarının haczedilmesi ile ilgili bir kararında kamuya tahsis kararı kapsamı dışında kalan 
belediyeye  ait taşınmazların haczedilebilmesi için ayrıca bu taşınmazların kendiliğinden kamu 
hizmetine tahsis sonucunu doğuracak bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının ( örneğin hizmet 
binası , itfaiye binası, mezarlık , hal yeri, yeşil alan ... gibi) belirlenmesi gerektiğini vurgulamak 
suretiyle kamuya tahsise ilişkin bir idari karar alınmasa da fiili tahsis yoluyla da olsa kamu 
hizmetinde kullanılmaya başlanan taşınmazların kamu malı niteliğini kazanacağı ve 
haczedilemeceği sonucuna varmıştır. ( 12 HD, 2002/10902E. 2002/11858K. 04.06.2002) Danıştay 
4. Dairesinin 1992/1196E. 1992/4396K. sayılı 16.10.1992 tarihli kararında da belediyeye ait 
taşınmazlardan ancak kamu  hizmetine özgülenmiş olmayan ve gelir getirenlerin 
haczedilebileceğine  hükmedilmiştir.Yargıtay ve Danıştayın kamu mallarının haczedilemezliği 
konusuyla ilgili olan bu  kararlarından hareketle bayındırlık eserleri inşası nedeniyle 
kamulaştırmasız el atmalar açısından şöyle bir sonuç çıkarılabilir: Bayındırlık eserleri inşası 
nedeniyle  kamulaştırmasız el atmalarda her ne kadar idarenin aldığı ayrı ve özel  bir tahsis 
kararı sözkonusu  olmasa da  taşınmaz ,   fiilen kamu hizmetinde kullanıldığından  veya  halkın 
doğrudan yararlanmasına tahsis edildiğinden kamu malı niteliğini kazanmış ve taşınmaz maliki  
taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını kaybetmiş olur.  
67( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 18 HD, 1993/7502E. 1993/10016K. , 27.09.1993) 
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yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmemiş olması gerekmektedir. 68 Diğer bir deyişle, 

taşınmazda kamulaştırma amacına uygun işlemler yapılması  veya  bir  tesis yada 

bina inşaa edilmesi  yada taşınmazın kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsisi mal 

sahibinin geri alma hakkının  doğmasını engellemektedir. 69 KK m. 23’teki 

düzenlemeden hareketle şöyle bir sonuca varılabilir: Madem ki, KK m. 23 

çerçevesinde taşınmazda  kamulaştırma  amacına uygun bir tesisat yapılması yada 

taşınmazın kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmesi   taşınmaz malikinin 

geri alma hakkını kullanmasını engelleyici  koşullar olarak kabul edilmektedir , bu 

koşullar kamulaştırmasız el atma halinde de taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının 

kaybı  sonucunu doğurucu ve  müdahalenin men’i davası açabilmesini engelleyici 

koşullar olarak değerlendirilebilir.   

Özetle; 

1-Taşınmaz üzerinde bayındırlık eseri inşa edilmesi suretiyle gerçekleştirilen 

kamulaştırmasız el atmalarda malik mülkiyet hakkını kaybettiğinden müdahalenin 

men’i  ve tesisin kal’i ( yıkımı) davası açamaz. Bu durumda taşınmazın bedelinin 

tahsili için bedel davası açabilir. Ayrıca  el atma sonucunda bedel davası ile 

karşılanamayan bir zarar meydana gelmişse bu zararın tazmini amacıyla tazminat 

davası  açabilir  ve  bedel davasının açıldığı tarihe kadarki dönem için ecrimisil talep 

edebilir. 

2-Taşınmaz üzerine  bayındırlık eseri niteliği taşıyan  bir bina yada tesis inşaa 

edilmeksizin gerçekleştirilen kamulaştırmasız el atmalarda, malik mülkiyet hakkını 

kaybetmeyeceğinden hem müdahalenin men’i ve tesisin kal’i ( yıkımı)  hem de 

bedelin tahsili davası açabilir. Ayrıca bu davalarla birlikte yada bunlardan ayrı olarak 

                                                
68( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( HGK,1996/5-529E. 1996/687K. 16.10.1996, 5 HD, 
2000/13481E. 2000/13152K. 19.09.2000 HGK , 1979/5-  437E. 1981/565K. , 08.07.1981 5 HD 
2006/10494E. 2007/1581K. 13.02.2007) 
69 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 200/21567E. 2001/3144K  20.02.2001, 18 HD, 
1997/1723E. 1997/4010K, 29.04.1997, 18 HD, 1994/1583E. 1994/2171K. 22.02.1994, HGK, 1993/5-
776E. 1994/53K. 09.02.1994, HGK, 1992/5-99E. 1992/211K 01.04.1992, 18 HD, 2002/12306E. 
2003/1534K. 04.03.2003, HGK, 2002/5-373E. 2002/387K 08.05.2002, 18HD, 2007/4516E. 
2007/4620K 21.05.2007, 5 HD, 2003/13425E. 2003/1388K 19.02.2004, 18 HD, 2002/6097E. 
2002/7058K, 20.06.2002, 18 HD, 1993/4630E. 1993/6277K 10.05.1993, 18 HD, 1995/1174E. 
1995/2100K, 17.02.1995, 5 HD, 1996/735E. 1996/3479K. 07.03.1996, 5 HD, 1998/4493E. 
1998/5287K, 14.04.1998, 18 HD, 2002/647E. 2002/1894K, 18.02.2002, 5 HD, 2002/19126E. 
2002/22601K , 17.12.2002, 5 HD, 2004/1419E. 2004/1592K., 23.02.2004, 5 HD, 2005/12579E. 
2005/12202K, 17.11.2005, 5 HD, 2006/10494E. 2007/1581K. 13.02.2007 18 HD, 1997/1723E. 
1997/4010K. , 29.04.1997) 
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tazminat ve ecrimisil davaları da açabilir. Taşınmaz üzerinde bir  bina yada tesis inşa 

edilmiş olup da bu bina/tesis bayındırlık eseri değilse, kamu malı niteliğini  

taşımıyorsa , idarenin herhangi bir fert gibi kullanıp yararlanabileceği , gelir elde 

edebileceği, kamu yararına tahsis edilmemiş  bir bina yada tesis  ise, malik yine hem 

müdahalenin men’i ve tesisin kal’i hem de bedelin tahsili davası – ayrıca tazminat ve 

ecrimisil davaları da-  açabilmelidir. 
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IV- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA HALİNDE 

AÇILABİLECEK DAVALAR  

A- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA HALİNDE TAŞINMAZ 

MALİKİ TARAFINDAN AÇILABİLECEK DAVALAR 

Kamulaştırmasız  el atma , malik ve idare açısından birtakım sonuçlar 

doğurmaktadır. Malik açısından doğan sonuçların ilki malike tanınan dava 

haklarıdır.Belirtmek gerekir ki,  mevzuatımızda kamulaştırmasız el atma davaları 

açısından özel bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. AYM tarafında iptal edilen 

KK m.38’de bu davalardan “her türlü dava hakkı” ibaresiyle bahsedilmiş ve el atma 

tarihinden itibaren 20 yıllık hak düşürücü süre getirilmiş olmakla birlikte hangi 

davaların bu kapsama dahil olduğu belirtilmemişti.  

 16.05.1956 gün ve 1-6 sayılı YİBK ile kamulaştırmasız el atma davalarının 

yolu açılmış ve  taşınmaz malikine kamulaştırmasız el atma halinde müdahalenin 

men’i veya bedel davası açmak bakımından bir seçim hakkı tanınmıştır.Ancak bu 

seçim hakkının mutlak olarak yorumlanmaması gerektiği , zira bazı hallerde 

taşınmaz malikinin mülkiyet hakkı son bulduğundan ancak taşınmazın bedelinin 

tahsili davası açabileceği ( müdahalenin men’i davası açamayacağı) yukarıda 

belirtilmişti. 

Doktrinde ise, özel mülkiyetteki bir taşınmaza  idare tarafından 

kamulaştırmasız el atılması halinde  taşınmaz malikine  iki grup dava hakkı tanındığı 

genel olarak kabul edilmektedir. Birincisi mülkiyet hakkının kullanılmasından doğan 

,malın özüne bağlı davalar ( el atmanın önlenmesi  ve bedel davaları) , ikincisi, 

taşınmazın uğradığı zarar ve ziyanın tazmini amacıyla açılabilecek tazminat davaları1 

Buna göre kamulaştırmasız el atma halinde taşınmaz  malikinin açabileceği davalar  

dört ana başlık altında toplanmaktadır:  

1- El atmanın önlenmesi ( müdahalenin’meni- men’i müdahale ) davası 

2- Bedel davası ( el atılan yerin bedelinin tahsili davası) 

3- Tazminat davası 

                                                
1 Tayfun Kaya, “ “Hukuk Sistemimiz Açısından Kamulaştırmasız El  Koyma Kavramı ve 
Uygulaması”, ( çevirimiçi)http://www. yayin.adalet.gov.tr/dergi/11_sayi.htm, 10 Ağustos 2007   
Arcak, a.g.e, s. 11-12 
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4- Ecrimisil davası 

Kamulaştırmasız el atmanın mülkiyet hakkına etkisi  başlığı altındaki açıklamalar 

dikkate alınarak taşınmaz maliki tarafından açılabilecek davalar  şöyle sıralanabilir:  

1- Taşınmaz malikinin adına olan tapuda kaydı devam ettiğinden  malikin taşınmaz 

üzerindeki zilyetliği de son bulmaz. Malikin taşınmaz üzerindeki zilyetliği devam 

etmekte olduğu için  malik istihkak davası açamaz. Zira istihkak davasını malik, 

ancak zilyetliğini tamamen kaybetmişse yada dolaylı zilyet durumuna düşmüşse 

açabilir. Oysa  kamulaştırmasız el atma halinde taşınmaz maliki adına tapu 

sicilindeki kayıt devam etmektedir, dolayısıyla  zilyetlik de kaybedilmemiştir.  

2- Taşınmaz maliki ,   mülkiyet hakkı son bulmadığı  durumlarda kamulaştırmasız el 

atma sebebiyle dilerse taşınmazın zilyetliğine hukuka aykırı olarak el atan idare 

aleyhine  müdahalenin men’i  davası açabileceği gibi  dilerse  , taşınmazın mülkiyet 

hakkını idareye devrederek taşınmazın bedelinin tahsilini de dava edebilir.  

3- Taşınmaz maliki,  taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı son bulduğu takdirde  

müdahalenin men’i davası açamaz,  bu durumda sadece  mülkiyet hakkını idareye 

devrederek bunun karşılığında taşınmazın bedelinin tahsilini  dava edebilir.  

4- Ayrıca  taşınmaz maliki  2. ve 3. maddelerde bahsedilen “müdahalenin men’i” 

veya “bedel davaları” ile birlikte yada bunlardan  ayrı olarak tazminat veya ecrimisil 

davaları da açabilir.  

5- Eğer taşınmaz üzerine haksız bir tesis inşa edilmişse taşınmaz maliki bu tesisin 

kaldırılmasını (tesisin kal’i) da talep edebilir. Ancak malikin  müdahalenin men’i 

davasını  açamayacağı hallerde ( diğer bir deyişle bedel davası açmak zorunda 

olduğu hallerde)  yada   taşınmaz malikinin   müdahalenin men’i yada bedel davası 

açma bakımından seçim hakkına sahip olup da bedel davası açma yolunu seçtiği 

hallerde,  malik taşınmazın mülkiyetinin idareye devri karşılığında bedelinin tahsilini 

talep ettiğinden tesisin kaldırılması ( tesisin kal’i) davası açması mümkün  

olamayacaktır. Ancak malik müdahalenin men’i veya bedel davalarını açmak 

bakımından seçim hakkına sahip olup da  müdahalenin men’i davası  açmayı seçmiş 

ise bu davayla  birlikte -taşınmaz üzerine inşa edilmiş bir tesis de varsa bu tesisin 

kaldırılması için-  tesisin kaldırılması ( tesisin kal’i) davası da açabilir. Bu talebini 

müdahalenin men’i veya ecrimisil davalarıyla birlikte de ileri sürebileceği gibi  ayrı 
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bir davayla ileri sürebilir. 2 Gerçekten, taşınmazlara el atılması çok zaman yapı 

yapmak, ağaç dikmek veya kendi taşınmazı üzerine yaptığı yapıyı komşu taşınmaza 

taşırmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle el atmanın önlenmesi davası ile 

birlikte yapının yıkılması ( kal’i)  veya sökülmesi de talep edilmektedir. “…Dava 

konusu yere kamulaştırmasız el atıldığı anlaşılmakla el atmanın önlenmesine karar verilmesi doğru 

ise de, davacı kal de istediğinden bina ve tesislerin kaline de karar verilmelidir.” 3TMK m. 

683’deki genel  hükümle  malike, haksız el atan kişiyi taşınmazından çıkarma , 

ondan taşınmazını geri alma hakkı tanınmışken , bu,  haksız el atma yapı yapmak 

veya ağaç dikmek  suretiyle yada kendi taşınmazı üzerine yaptığı yapıyı komşu 

taşınmaza taşırmak suretiyle  gerçekleştirildiği takdirde bu elatmanın nasıl 

önleneceği TMK’da özel hükümlerle ayrıca  düzenlenmiştir. Buna göre,  başkasının 

taşınmazı üzerine yapılan yapı nedeniyle açılan yıkım (kal) davalarında TMK m.722-

723-724’ün birlikte ele alınarak değerlendirilmesi gereklidir.Başkasının taşınmazına 

taşkın yapılan yapı nedeniyle açılan yıkım (kal) davalarında  TMK m.725,  

başkasının taşınmazına dikilen ağaçlar nedeniyle açılan sökme ( kal) davalarında ise 

TMK m.729 hükmü uygulanacaktır. 4 Bu açıklamalar dışında kamulaştırmasız el 

atma halinde gerek müdahalenin men’i davasıyla birlikte gerekse de ayrı bir dava 

şeklinde açılan kal davaları açısından herhangi bir özellik sözkonusu olmadığından 

ve bu davalar tamamen TMK hükümlerine tabi olduğundan bu davalar  aşağıda ayrı 

bir başlık altında incelenmeyecektir. Taşınmaz maliki tarafından açılabilecek 

müdahalenin men’i ( el atmanın önlenmesi), bedel ( bedelin tahsili) tazminat ve 

ecrimisil davaları ise aşağıda  ayrı başlıklar altında  ayrıntılı bir şekilde ele 

alınacaktır. 

1- EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( MÜDAHALENİN MEN’İ – 
MEN’İ MÜDAHALE ) DAVASI 

Mülkiyet hakkına  yönelik haksız  müdahalelere ( tecavüzlere) karşı  açılacak 

el atmanın önlenmesi ( müdahalenin men’i- men’i müdahale) davaları TMK 

m.683/2’de düzenlenmiştir. TMK m.683/2’ye göre, “malik , malını haksız olarak elinde 

                                                
2 Böke, a.g.e, s. 73 
3 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 19.12.2003, 2003/12208E. 2003/14710K.) 
4 Eraslan Özkaya, Açıklamalı- İçtihatlı El Atmanın Önlenmesi Davaları: İmar Parseli İle 
Paydaşlar ve Komşular Arasında El Atmanın Önlenmesi, 3 c. , Ankara, Seçkin, C: II, Mayıs 2002,  
s. 669-700 
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bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi , her türlü haksız el atmanın önlenmesini de 

dava edebilir.” TMK’nın bu hükmü uyarınca malike, mülkiyet hakkını koruyucu iki 

dava hakkı tanınmıştır. 1- İstihkak Davası 2- El Atmanın Önlenmesi ( müdahalenin 

men’i- men’i müdahale) davası. TMK m. 683/2’de düzenlenmiş olan bu davalar 

kişinin mülkiyet hakkına diğer kişilerce  gerçekleştirilebilecek müdahalelere ( 

tecavüzlere) karşı koruma  sağladıkları  gibi idare tüzel kişileri tarafından 

gerçekleştirilebilecek müdahalelere (tecavüzlere) karşı da koruma 

sağlamaktadırlar.Ancak, bu başlık altında , TMK m.683/2’de düzenlenmiş olan iki 

dava türünden  sadece el atmanın önlenmesi  davası incelenecektir. Çünkü 

16.05.1956 tarih ve E. 1956/1 K. 1956/6 sayılı YİBK’da da ifade edildiği üzere 

kamulaştırmasız el atma  halinde taşınmaz malikinin adına olan tapu  kaydı devam 

ettiğinden  malikin taşınmaz üzerindeki zilyetliği de son bulmaz. Malikin taşınmaz 

üzerindeki zilyetliği devam etmekte olduğu için  malik istihkak davası açamaz. 

El atmanın önlenmesi davası , malikin mülkiyet hakkına yönelen haksız bir 

müdahaleyi önlemek veya buna son vermek amacıyla açtığı TMK m.683/2’de 

düzenlenmiş olan bir davadır.5Başka bir ifadeyle zilyetliğini tam olarak  

kaybetmemiş malikin zilyetliğine zarar veren, onu kısmen ihlal eden veya 

kullanılmasını güçleştiren haksız kişiye karşı açtığı bir davadır.6 Davayla  haksız 

müdahalenin şekline göre ya mevcut olan ve devam etmekte olan bir haksız 

müdahalenin bertaraf edilmesi , ortadan kaldırılması ( eski durumun yeniden 

sağlanması) yada gelecekte ortaya çıkacak olan daha doğru deyişle, ortaya çıkması 

muhtemel olan , beklenen haksız müdahalenin önlenmesi amaçlanmaktadır.  

a. Koşulları  
El atmanın önlenmesi  davasının açılabilmesi için gerekli koşullar doktrinde 

şöyle ifade edilmektedir: 7 

(1)Malik Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğini Kaybetmemiş Olması  
El atmanın önlenmesi davası henüz kaybedilmemiş ancak müdahaleye ( 

tecavüze) uğramış zilyetliğin maruz kaldığı müdahalenin ( tecavüzün) sona 

erdirilmesi için açılan bir davadır. Bu nedenle davacı malikin taşınmaz üzerindeki 

                                                
5 Şahiniz, a.g.e, s.105 
6 Eraslan Özkaya, Açıklamalı- İçtihatlı Elatmanın Önlenmesi Davaları : Tapulu  ve Çaplı 
Taşınmazlara Elatmanın Önlenmesi, 3 c.,  1.bsk, Ankara, Seçkin, C:I, Ocak 2002,  s.23 
7  Necla Giritlioğlu, Müdahalenin Men’i (  El Atmanın Önlenmesi) Davası, İstanbul, Fakülteler, 
1984 , s.11-25  Özkaya, a.e, s.23-29 Kılıç, a.g.e, s. 219-220   
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zilyetliğinin devam etmekte olması bu davanın açılabilmesi için gerekli olan en 

önemli koşullardan birisidir. Eğer mülkiyet hakkına konu mal, sahibinin elinden 

tamamen alınarak, sahibinin bu mal üzerindeki zilyetliği sona erdirilmişse malik bu 

durumda istihkak davasından yararlanır, ancak müdahalenin men’i davası açamaz. 
8Diğer bir deyişle, haksız müdahalenin nesnenin çekilip alınması ( gasbı) biçiminde 

olmaması aranmakta ve bu davanın ancak mülkiyet hakkının nesnenin ele 

geçirilmesinden başka bir yolla  ihlal edilmesi halinde açılabileceği kabul 

edilmektedir.9 

(2) Taşınmaza Bir Tecavüz ( Müdahale) Olması  
Tecavüz ( müdahale) , fiili kullanma, intifaına mani olma şeklinde olabileceği 

gibi taşınmaz üzerinde hakkı olduğunu iddia etme, taşınmaz malikine karşı bir hak 

talebinde bulunma tarzında da olabilir. Ancak, bu ikinci tür sözlü (kavli)  

müdahalelere ( tecavüzlere) karşı müdahalenin men’i değil  tespit davası 

açılabileceği kabul edilmektedir.Başka bir deyişle, sözlü ( kavli) müdahaleler (  

malikin hakkını tanımamak, inkar etmek  gibi) sebebiyle açılacak davalar men’i 

müdahale davası olarak değil, tespit davası olarak adlandırılmaktadır.Yargıtay da bu  

doğrultuda bir  karar vermiştir. 10Ancak doktrinde bazı yazarlar, elatmanın mutlaka 

fiili bir el atma olması gerekmediğini, bir hak iddia etmenin, gerçek , ciddi bir el 

atma tehlikesi yaratmanın  dahi el atmanın önlenmesi davasına konu teşkil 

edebileceğini, bu tür davalara uygulamada “muarazanın önlenmesi davaları” adı 

verildiğini belirtmektedir. 11 Yargıtay da bir kararında davalı tarafından davacının 

zilyetliğine eylemli olarak el atılmamış olsa da sözlü sataşmanın  da el atma olarak 

değerlendirilmesi ve elatmanın önlenmesi davasının kabulüne karar verilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir.12 

                                                
8 Kılıç, a.e, s.218-219 
9 Giritlioğlu, a.g.e, s.25  Özkaya, a.g.e, s.21-23 
10 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr “...Olay kamulaştırmasız el atma görünümündedir. El 

atma gerçekleşmişse eda davası açılması gerekmekte; el atma gerçekleşmemişse dava açma 
koşulları doğmamış bulunmaktadır. O halde her iki halde de tespit isteminde hukuki yarar 
bulunmamaktadır.” ( 4 HD, 10.05.2001, 2001/3615E. 2001/4896K.) 
11 Özkaya, a.g.e, s.23   (çevirimiçi)http://www.adalet.org.tr/obekran.php?id=2794, 3 Ocak 2008 
“...eşya üzerinde muaraza eylemli şekilde fiilen el koymak suretiyle ortaya çıkabileceği gibi sözle 
yapılan ve eşya üzerinde hak iddia eder biçimde irade açıklaması da eşyaya et ama olarak kabul 
edilir...”  ( 14HD, 2007/13398E. 2007/14752K.) 
12 (çevirimiçi)http://kazanci.com.tr “…Dava el atmanın önlenmesi talebine ilişkindir. Davacının 

zilyetliğine davalıların eylemli karşı koymaları olmasa da sözlü sataşma da el atma niteliğindedir. 
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(3) Tecavüzün  ( Müdahalenin)  Haksız Olması  
El atmanın önlenmesi davası açılabilmesi için tecavüzün ( müdahalenin) 

haksız olması gereklidir. ROEMER’e göre haksız müdahale “ Mülkiyet hakkının 

kullanılmasını belirli bir açıdan ortadan kaldıran yada bu hakkın kullanılmasını 

zorlaştıran eylemler yada eylem etkileridir.. Maliki hukuk düzeninin sınırları 

içersinde hakkını özgürce ve kısıtlanmaksızın kullanmaktan alıkoyan her müdahale, 

haksız bir müdahale sayılmalıdır.” NAEF ise haksızlık kavramını , “yükümlülüklere 

ters düşen ve hukuki sonuçlar doğuran davranışlar” olarak tanımlamıştır. 13 Yargıtay 

kararlarında da  müdahalenin men’i davalarının kabulüne karar verilebilmesi için  

haklı ve geçerli bir neden olmaksızın  taşınmaza müdahalede bulunulmasının 

arandığı görülmektedir.“...kayden davacıya ait bulunan ... parsel sayılı taşınmazda davalının 

basit nitelikli ahır ve samanlıktan oluşan yapılarının bulunduğu , mevcut durumu haklı ve geçerli 

kılan bir nedenin olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda .. el atmanın önlenmesine karar verilmiş 

olması doğrudur.” 14 

Eğer müdahale komşuluk  hukuku ve kamu hukukundan doğuyorsa yada 

müdahaleye konu taşınmaz  üzerindeki sözleşmeye dayalı olarak şahsi ( örnek olarak 

taşınmazın kiraya verilmesi) veya ayni bir hak ( örnek olarak geçit irtifakı)  kurulmuş 

olup da hak sahibinin bu hakkının kullanması söz konusuysa haksız müdahale olarak 

nitelenemez ve el atmanın önlenmesi davası açılamaz. 15 “… Ancak sözkonusu el atma 

haksız olmalıdır. Diğer bir söyleyişle, ayni hak, komşuluk hukuku yada kamu hukukundan 

kaynaklanan bir hakka dayanmamalıdır.”
16

  

(4) Haksız  Tecavüzün ( Müdahalenin) Halen Devam Ediyor  Yada Gelecekte 
Ortaya Çıkması Olasılığının Davacıyı Tehdid Ediyor Olması  

Davanın açıldığı sırada haksız müdahalenin devam etmekte olması veya 

müdahalenin gelecekte tekrar ortaya çıkma olasılığının mevcut olması davanın 

açılabilmesi için gerekli diğer bir koşuldur. Yargıtay kararları da incelendiğinde  el 

atmanın önlenmesi davasının kabul edilebilmesi için müdahalenin hala devam 

                                                                                                                                     
Davanın kabulü gerekirken, aksi yönde hüküm tesisi hatalıdır.” ( 8 HD, 2003/78E. 2003/266K. 
20.01.2003) 
13 Giritlioğlu, a.g.e, s.11-12 
14 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 1 HD , 2004/1419E. 2004/2088K. 03.03.2004 1 HD, 
2006/11111E. 2006/12595K. 14.12.2006 1 HD, 2005/1170E. 2005/1627K. 21.02.2005, 1 HD, 
2005/1149E. 2005/1348K. 16.02.2005, 1 HD 2004/10233E. 2004/10629K. 06.10.2004) 
15 Özkaya, a.g.e, s.25  Kılıç a.g.e, s.220 Oğuzman, Seliçi, a.g.e, s. 224-225 
16 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (HGK, 21.12.2005, 2005/5-702E. 2005/746K  1  HD, 
2005/1103E. 2005/1800K, 23.02.2005, 1 HD, 2005/1209E. 2005/1347K, 16.02.2005, 1 HD, 
2005/1122E. 2005/1858K. 24.02.2005) 
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etmekte olması koşulunun arandığı görülmektedir. “El atmanın önlenmesi davalarına konu 

eylemler haksız fiil niteliğinde olup, el atma devam ettiği sürece kayda dayalı hakkın her zaman ileri 

sürülebileceği tartışmasız olup , böyle bir istek halinde de mülkiyetin sahibine sağladığı hakkın 

korunacağı kuşkusuzdur.”
17Eğer  dava açıldıktan sonra haksız el atmaya son verilmişse, 

“el atmanın önlenmesi yönünde hüküm kurmaya yer olmadığına” şeklinde karar 

verilmesi gerekecektir.18  “…davalı idarenin daha önce asfalt dökmek suretiyle yol haline 

getirdiği davacıya ait taşınmazda bu asfaltın davalı tarafından sökülüp temizlendiği ve halen arsa 

olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Kamulaştırmasız el atma sonucu  ister el atmanın önlenmesi, isterse 

el atılan taşınmazın bedeli istensin davaya konu teşkil eden fiil, kamulaştırmasız el atmadır. El atma 

da ortadan kalktığına göre, davanın konusuz kaldığının kabulü gerekir..” 19  

Gelecekte sözkonusu olabilecek müdahaleler ise ya önceki bir müdahalenin  

devamı niteliğinde ya da gelecekte ilk defa ortaya çıkması kuvvetle muhtemel 

müdahaleler şeklinde gerçekleşebilir. Ancak gelecekte ortaya çıkması muhtemel 

haksız bir müdahalenin bulunup bulunmadığı hususunda davacının subjektif düşünce 

ve gözlemlerine değil , objektif kriterlere bakılır. Burada aranan, maddi olgulara 

dayanan ve bunlarla desteklenen , gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılabilecek 

olasılıklardır.  

Eğer müdahale geçmişte kalmış ve mülkiyet hakkının serbestçe 

kullanılmasını engellemiyorsa  ise, müdahalenin men’i davası açılamaz. Bu 

durumda, geçmişte meydana gelen mülkiyet hakkının haksız ihlali sonucu ortaya 

çıkan zararların giderilmesi talep edilebilir ki  bu talep de TBK’nun haksız fiil 

hükümlerine dayalı bir tazminat davasıyla ileri sürülebilir. 20  

(5)  Tecavüzde ( Müdahalede) Bulunanın  Kusuru 
El atmanın önlenmesi davası açılabilmesi için tecavüzün ( müdahalenin ) 

haksız olması yeterli olup  tecavüzde ( müdahalede) bulunan kişinin  kusurlu olması 

şart değildir. Diğer bir deyişle, elatan kişi geçersiz bir hukuki sebebe dayanıyorsa 

elatmanın önlenmesi davası açılabilir. Yeter  ki mülkiyet hakkını doğrudan doğruya 

                                                
17 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 1 HD , 2003/9142E. 2003/10475K. 09.10.2003) 
18 Özkaya, a.g.e , s.46 
19 Ulusoy, a.g.e, s.55 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 2005/5760E. 2005/9626K. 
20.09.2005 5 HD 2005/4004E. 2005/5139K. 28.04.2005 ) 
20 Giritlioğlu, a.g.e, s.11-12 
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veya dolayısıyla menfii yönden etkileyen bir durum yaratılmış olsun. 21  “…Taşınmaza 

yapılan el atmanın mutlaka kusura dayanması gerekmez...”
22 

6- Taşınmaz  Malikinin  Zararı  
El atmanın önlenmesi davasının açılabilmesi için  taşınmazın hasara uğraması 

ve davacının zarar görmesi zorunlu değildir. El atmanın önlenmesi davası haksız el 

atmaya son veren bir dava olduğundan haksız el atmadan doğan zararları kapsamaz. 

Zarar mevcutsa davacının bu zararın tazminini TBK m.41’e göre talep etmesi 

gerekir. 23 

Bu noktada ,el atmanın önlenmesi davasının hukuki niteliğini de belirtmek 

uygun olacaktır. El atmanın önlenmesi  davası mülkiyet hakkına yönelmiş haksız bir 

müdahalenin ortadan kaldırılmasını amaçladığından ve dava sonucunda davalı bir 

şeyi yapmaya yada belli bir şeyi yapmaktan kaçınmaya mahkum edildiğinden bir eda 

davasıdır. Dava konusu yapılan maddi hukuka ilişkin talep açısından yapılan ayrıma 

göre ise, bir ayni davadır. Davacı zilyetliğe, kişisel hakka veya yararlanma hakkına 

dayansa dahi o hak bir taşınmaza yönelik olduğundan bu dava ayni dava niteliği 

taşımaktadır. 24 

Konumuz bağlamında, kamulaştırma yapma yetkisi bulunan , bir kamu 

kuruluşunun  kanunlara uygun biçimde bir kamulaştırma yapmaksızın, özel 

mülkiyetteki bir taşınmazı  bir kamu hizmetine tahsis ederek veya üzerinde herhangi 

bir tesis yada yapı yaparak malikin kullanma hakkına engel olunması anlamına gelen 

kamulaştırmasız el atma eyleminin önlenmesi için açılan davaya “kamulaştırmasız el 

atmanın önlenmesi davası” denilmektedir.  Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi 

davası da TMK m.683’e göre açılan  el atmanın önlenmesi davasının bir türü 

olduğundan , bu davanın bütün özelliklerini göstermektedir. Bu nedenle el atmanın 

önlenmesi davaları hakkında  yukarıda yapılan açıklamalar kamulaştırmasız el 

atmanın önlenmesi davası için de aynen geçerlidir. Ancak, kamulaştırmasız el 

atmanın önlenmesi davasından bahsedebilmek için el atma eylemini gerçekleştiren 

özel veya tüzel kişinin kamulaştırma yetkisinin bulunması gereklidir. Aksi halde, 

                                                
21 Özkaya, a.g.e, s.25-26 Oğuzman , Seliçi, a.g.e, s. 224-225 
22 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (HGK, 21.12.2005, 2005/5-702E. 2005/746K  ) 
23 Özkaya, a.g.e, s.26 
24 Özkaya, a.e   Ulusoy, a.g.e, s. 54 Giritlioğlu, a.g.e, s. 103-104 
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kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davasından değil, TMK m.683’e göre açılan 

normal bir  el atmanın önlenmesi davasından sözedilebilecektir.25 

 Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davasıyla ilgili olarak Yargıtay 

kararları incelendiğinde, bu konudaki temel ilkeleri belirleyen 16.05.1956 gün E.1 K. 

6 sayılı YİBK’dır. Bu kararda, taşınmaz  malikinin mülkiyet hakkı sona 

ermediğinden  kamulaştırmasız el atan idare aleyhine her zaman el atmanın 

önlenmesi  davası açabileceği vurgulanmıştır. 

Yargıtay kararları incelendiğinde , daha önce de ifade edildiği üzere,  

kamulaştırmasız el atma halinde açılan el atmanın önlenmesi davasının kabul 

edilebilmesi için idarenin taşınmaza fiilen el atmış olması  aranmaktadır. Taşınmazın 

imar uygulamasına tabi tutulduğu hallerde imar planında yol, yeşil  alan, park gibi 

umumi hizmetlere ayrılacağının gösterilmesi , taşınmazın tapu kaydına askeri 

güvenlik bölgesi içinde kaldığının şerh verilmesi yada tapu kaydına kamulaştırma 

şerhi konulması fiilen  el atma olarak kabul edilmemektedir.  

Yargıtay’ a göre, kamulaştırmasız el atma halinde taşınmaz  maliki bedel 

davası yada kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davası açma hususundaki seçim 

hakkını kullanıp bedel davası açtıktan sonra bu davayı ıslah yoluyla el atmanın 

önlenmesi davasına dönüştürebileceği gibi, el atmanın önlenmesi davası açtıktan 

sonra da bu davayı ıslah yoluyla bedel davasına dönüştürebilir. Hatta, elatmanın 

önlenmesi davası açılarak, el atmanın önlenmesi hüküm altına alınmış olduğu halde, 

bu hükmün icrası amacıyla icra dairesine verme yoluna  gitmeyerek , bedel davası 

açabilir.26 “.... Davacı ıslah yolu ile, men’i müdahale davasını bedel davasına dönüştürebileceği 

gibi, bedel davasını da sonradan men’i müdahale davasına çevirebilir...” El atmanın önlenmesi 

kararı kesinleştikten sonra bedel davası açılabilir.”  “..Kesinleşen men’i müdahale kararının infaza 

konulmayarak tazminat davası açılmasında yasaya aykırı bir yön bulunmadığından ... işin esasına 

girilerek taşınmazın bedeli belirlenip dava tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsiline 

karar verilmesi gerekir.” 27 

                                                
25 Özkaya, a.e , s.929 Hayta, a.g.e, s.219-224 
26 Şahiniz, a.g.e, s.141 Hayta, a.e, s.219-224 
27 Şahiniz, a.e, s.56  s.85 s. 141’deki kararlar ( 5 HD, E. 2004/4982, K. 2004/7350, 25.06.2004, HGK, 
15.10.1975 E.1975/5-741 K. 1976/2628, 5 HD, 21.01.1975, E. 14379, K. 3342 5 HD , 1995/9592E. 
1995/11199K, 12.06.1995) 
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El atmanın önlenmesi davasıyla birlikte “kal” ( kaldırma) , “tazminat” ve 

“ecrimisil” de talep edilebilir. Ayrıca  bu talepler el atmanın önlenmesi davasından 

ayrı davalar açılarak  ileri sürülebilir. 

b. Taraflar  
El atmanın önlenmesi  davası taşınmaz maliki yada tapu kütüğünde ayrı bir 

sahifeye geçirilmiş bağımsız ve sürekli hak sahibi olan kimseler tarafından açılabilir. 

El atmanın önlenmesi davası ayni dava olduğundan ve bu davadaki talep  zilyetliğe 

değil  hakka  ( ayni hakka) dayandığından taşınmaz malikinin taşınmaz üzerinde 

zilyetliğe  sahip olması şart değildir. Zilyet olsun yada olmasın taşınmaz maliki  

sıfatıyla bu dava açılabilecektir. Ayrıca sınırlı ayni hakkın içinde biçimlenmiş 

mülkiyet yetkileri  ihlal edildiği ölçüde taşınmazda sınırlı ayni hak sahibi olan 

kimseler de el atmanın önlenmesi davası açabilirler.  Yargıtay da bir kararında irtifak 

hakkı sahibince bu davanın açılabileceğini “…irtifak hakkı sahibi bu hakkına el atılması 

halinde bunun önlenmesini ve varsa zararının giderilmesini isteyebilir.” şeklinde 

vurgulamıştır.28 El atmanın önlenmesi davasını devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

yerlere yönelik  el atmalar söz konusu olduğunda, hazinenin de davacı sıfatıyla 

açabileceği kabul edilmektedir. Ancak bu dava ayni bir dava niteliği  taşıdığından 

taşınmaz üzerinde sahip olunan bir kişisel hakka dayanılarak ( örneğin, taşınmaz 

satış vaadi alacaklısının  bu sıfata dayanması ile) açılamaz.29 

El atmanın önlenmesi davasının davacısıyla ilgili genel  açıklamalar 

yapıldıktan sonra kamulaştırmasız el atma halinde açılacak el atmanın önlenmesi 

davasında kimin/kimlerin davacı sıfatını taşıyabileceğine değinilecek olursa;  

kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davası TMK m.683/2’deki el atmanın 

önlenmesi davasının özel bir türü olduğundan genel olarak  TMK 683/2’ye göre 

açılan el atmanın önlenmesi davasının bütün özelliklerini taşır. Bu sebeple 

kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davasını da taşınmaz maliki açabilecektir. 

Yargıtay kararlarında da kabul edildiği  üzere, el atmanın önlenmesi davası tapuda 

taşınmazın maliki gözüken kişi yada veraset ilamıyla mirasçılık hakkını ispat eden 

mirasçılar tarafından açılabilir. Davacılık yetkisinin araştırılması kamu düzeniyle 

ilgili olduğundan mahkemece re’sen tetkik edilir ve tapu kayıtları celbedilerek 

                                                
28 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 14 HD, 31.01.2002, 2001/8942E. 2002/548K.) 
29 Özkaya a.g.e, s.34-35 Giritlioğlu, a.g.e, s. 28-32 Çınar, a.g.e, s.908 
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inceleme yapılır. Eğer davacı miras ilişkisine dayanarak malik olduğunu iddia ederse 

ve dava açarsa , miras payı ve mirasçılık hakkını ispat etmesi için veraset ilamı ibraz 

etmesi gerekir.30 “.. kamulaştırmasız el atmaya dayalı men’i müdahale davalarında , davacının 

taşınmaza tapu ile malik olması veya tapu malikinin mirasçısı olduğunu ispatlaması gerekir..”  “ 

Kamulaştırmasız el atma davaları taşınmaz maliki tarafından açılabilir…” “ Kamuşlaştırmasız el 

atmadan söz edilebilmesi için taşınmazın el atılan bölümünün davacılar adına tapuda kayıtlı olması 

gerekir.” “ Davacılardan A. ve A.’nın tapuda payları bulunmamaktadır. Murislerinden gelen payları 

için veraset ilamları getirilmeden davacılar yararına hüküm kurulması doğru değildir.” Malik veya 

mirasçılarının elatmanın önlenmesi davası açabilmeleri için el atılan yerin onların 

tapusu kapsamında olması gerektiği kabul edilmektedir. “...Davacının dava hakkının kabul 

edilebilmesi, davaya konu teşkil eden yolun davacıların tapusu kapsamına alınmasına bağlıdır..”  31 

Mülkiyet hakkının tespitinde esas alınacak  olan tapu kaydıdır. Yargıtay’a 

göre, “tapu kaydı mülkiyet belgesidir. Hak sahibi tarafından dava açılarak bu kayıt iptal edilmedikçe 

kayda değer vermek zorunludur.” 32  Ayrıca tapu kayıtlarına göre taşınmazın davacıya ait 

olduğu durumlarda tapu kayıtlarına  karşı tanık beyanlarının hukuki sonuç 

doğurmayacağı  Yargıtayca ifade edilmektedir. “...dosyaya celbedilen tapu kayıtlarına göre 

taşınmaz, davacıların tapulu taşınmazı olup , bu sebepten dolayı yukarıda açıklanan tanık beyanları 

sonuç doğurmayacağından itibar edilemez...” 33 Tapunun çekişmeli olması halinde öncelikle 

bunun sonuçlandırılması ve gerçek malikin tespit edilmesi gerekir. Bu durumda tapu 

kaydının hukuki değerini yitirip yitirmediği davası hallolunmadan el atmanın 

önlenmesi davasının sonuçlandırılması doğru olmaz. 34Eğer taşınmaz  tapuda gerçek 

malikten başka bir kişi adına kayıtlıysa davacı öncelikle tapu kütüğünün tashihi 

davası açarak, taşınmazın  adına tapuya tescilini sağlamalı,  bunun için davacıya tapu 

kütüğünün tashihi davası açması amacıyla  süre verilerek bu dava bekletici mesele 

yapılmalı, bu dava sonucunda  verilen kararın kesinleşmesi beklenmeli,  davacı 

                                                
30 Böke, a.g.e, s.94-95 Şahiniz, a.g.e, s. 126 Arcak, a.g.e, s.23 s.33 Çınar, a.e 
31 Akar, a.g.e, s. 971-972 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (5 HD, 24.09.1998 , 1998/10487 E, 
12983 K. 5 HD, 14.09.1998 , E. 1998/10433 , K. 11938  5 HD, 01.07.1999, E. 1999/10619 K, 11718 5 
HD 2003/6762E. 2003/9095K. 03.07.2003 5 HD 2005/12022E. 2005/11212K. 20.10.2005, 5 HD 
2004/4239E. 2004/5846K.  13.05.2004  5 HD 2004/12564E. 2005/1697K. 24.02.2005 5 HD 
2003/14174E. 2004/2649K. 11.03.2004  5 HD 2002/3373E. 2002/5949K. 14.03.2002 5 HD 
2002/10118E. 2002/14183K. 20.06.2002) 
32 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 16 HD, 2002/4727E. 2002/4319K. 09.05.2002) 
33 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr (3 HD, 2004/7537E. 2004/7829K. 08.07.2004)  
34 Kılıç, a.g.e, s. 224 Ulusoy, a.g.e, s.71 Mustafa Hamarat, “Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan 
Davalar ve 20 Yıllık Hak Düşürücü Süre”, 14 Eylül 2006, ( 
çevirimiçi)http://www.hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=50, 19 Eylül 2007- ( 
çevirimiçi)http://www.aktifhukuk.org/arsiv/4/mustafahamarat.htm, 20 Eylül 2007 
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ondan sonra kamulaştırmasız el atma sebebiyle kendisine tanınan dava haklarını 

kullanabilmelidir.  “Tapuda gayrimenkulün gerçek malikten başka bir kişi adına kayıtlı olması 

halinde , önce bu tapu kaydının tashihi sağlanmalıdır. Davacıya tapu kütüğünün tashihi davası 

açması için süre verilmeli ve bu dava bekletici mesele yapılmalıdır.”  “... Dava konusu taşınmaza 

davalı idarenin 1975 yılında el attığı anlaşılmış ise de, dava konusu taşınmaz ile ilgili mülkiyet ihtilafı 

15.10.2004 tarihinde kesinleşmiştir. Tapu maliklerinin dava hakkı bu tarihten başlayacağı 

gözetilmeden 1975 yılında el atıldığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru 

görülmemiştir.” “Taşınmazda hak sahibi olduğunu iddia edenlerin bedel davası açma hakkı , 

mülkiyet ihtilafının sona erdiği tarihten başlar...dava konusu taşınmazın mülkiyetinin ihtilaflı olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu hususta açılan davanın kesinleşme tarihi ile kamulaştırmasız el atılan taşınmaz 

bedelinin tahsili davasının açıldığı tarih arasında ise hak düşürücü süre dolmamıştır...Bedel 

davasının kabulüne karar verilmesi gerekir.” 35 

Taşınmazın  zilyedinin bu davayı açıp açamayacağı konusuna gelince 

belirtmek gerekir ki, zilyetlik iddiası tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar bakımından 

gündeme gelmektedir. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazların kural olarak  hazineye 

ait oldukları kabul edilmektedir. Zilyetliğe taşınırlarda tanınan hak karinesi olma 

fonksiyonu, tapuya kaydı olmayan taşınmazlarda sözkonusu değildir. Tapusuz 

taşınmazlarda kimse hak karinesinden yararlanamaz. Ancak tapuya kayıtlı olmayan 

taşınmazın zilyedi  bu taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkını kazandığını ispat ettiği 

takdirde el atmanın önlenmesi davası açabilecektir. Bu durumda taşınmazın  zilyedi 

olan davacıya mülkiyet hakkını kazandığını ( örneğin kazandırıcı zamanaşımı 

yoluyla) ispat etmek için hazine veya ilgili kamu tüzel kişisi aleyhine tescil davası 

açmak üzere süre verilmesi ve bu davanın sonucunun bekletici mesele yapılması 

gereklidir. “...Davacılara mülkiyet hakkını kazandığına ilişkin tescil davası açıp alacağı ilamı ibraz 

etmesi konusunda mehil verilip sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır.” 

36 Başka bir deyişle ziyedin dava hakkının varlığının kabul edilebilmesi için, dava 

konusu yerin zilyetlikle mülkiyeti kazanılabilir ve özel mülkiyet konusu olabilecek 

                                                
35 Şahiniz, a.g.e, s.126 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 15.10.1974, E. 9928, K. 10527 
5 HD, 2006/13681E. 2007/1515K. 13.02.2007 5 HD, 2002/19738E. 2003/48K. 27.01.2003 1 HD 
1994/13613E. 1994/15592K. 07.12.1994 5 HD , 2007/86E. 2007/3083K. 12.03.2007 5 HD, 
2005/11677E. 2006/300K. 26.01.2006 5 HD 2002/19738E. 2003/48K. 27.01.2003 ) 
36 Şahiniz, a.e, s.129 Ulusoy, a.g.e, s. 73 Arcak, a.g.e, s.13-14 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 
5 HD 2002/3373E. 2002/5949K. 14.03.2002) 
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bir yer olması  ayrıca  zilyedin , kazandırıcı zamanaşımı süresinin dolmuş olduğunu 

ve o yerin mülkiyetini kazandığını ispat etmesi gerekir37 

Yargıtay’ın kökleşmiş içtihatlarına göre, zilyetlik olgusuna dayalı olarak 

açılan davalarda, dava hakkının varlığı hemen kabul edilmemekte, davacının 

taşınmaza el atma gününde o yerin mülkiyet hakkını kazanmış olup olmadığı 

araştırılmakta, davacıya taşınmazın mülkiyetini kazandığına ilişkin dava açarak, 

alacağı ilamı ibraz etmesi için süre verilmekte  ve el atmanın önlenmesi davasının 

görülebilmesi için bu dava bekletici mesele yapılmaktadır. “ ... Davacılara mülkiyet 

hakkını kazandığına ilişkin tescil davası açıp alacağı ilamı ibraz etmesi konusunda mehil verilip 

sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır.” “ Kamulaştırmasız el atmaya 

dayanan men’i müdahale davalarında , dava konusu taşınmazın tapuya kayıtlı olması gerektiğinden, 

taşınmazın davacı adına kayıtlı olup olmadığının araştırılması, kayıtlı ise tapu kaydının ilgili Tapu 

Sicil Müdürlüğünden getirtilmesi, değil ise davacıya bahis konusu taşınmazın zilyetlikten tapu tescili 

hususunda dava açması için mehil verilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği 

düşünülmeden  davanın esasına girilerek hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” 38 

O halde, mülkiyet hakkını  kazandığını ispat edemeyen zilyet , el atmanın 

önlenmesi davası  açmak hakkına sahip olamayacaktır. “ davacı kamulaştırmasız el 

atmanın önlenmesi talebinde bulunmuştur. Bu nevi davalarda davacının tapuda malik olması şarttır. 

Zilyetliğe dayalı olarak açılan davanın reddi gerekirken ...kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.” 

39Böyle bir zilyet ancak, zilyetliğinin “gasp edildiğini” veya “saldırıya ( tecavüze) 

uğradığını ileri sürerek , zilyetliğe dayanan bir “ iade ( geri verme) davası” ve/veya 

“tazminat davası” açabilir. TMK m. 982 ila 984’te zilyetliği gaspedilmiş veya 

saldırıya ( tecavüze) uğramış zilyede, dava yolu ile, zilyetliğini koruma imkanı  

tanınmıştır. Söz konusu koruma gasp halinde  “şeyin geri verilmesi ( zilyetliğin 

iadesi)” ve “tazminat” davaları ( TMK m.982) , saldırı ( tecavüz) durumunda ise, 

“saldırının sona erdirilmesi” ( ref) , “saldırının sebebinin önlenmesi” ( men) ve 

“tazminat” davaları  ile olur. 40 

                                                
37 Arcak, a.e, s. 33 
38 Akar, a.g.e, s.959 Böke, a.g.e, s.59’daki kararlar (5 HD’nin 02.10.1997 gün E. 1997/10950 K. 
14234  5 HD, 14.03.2002, E. 2002/3373, K. 2002/5949) 
39 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  Adnan  Koray, “ Kamulaştırmasız El Atma Davaları 
Klavuzu”, ( çevirimiçi)http:/www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829, s. 7, 3 Ocak 2008 ( 
5 HD , 2005/13274E. 2005/13111K. 05.12.2005 5 HD, 30.12.1999, 1999/20848E. 1999/22097K.) 
40 Şahiniz, a.g.e, s.133 Arcak, a.g.e, s.33 
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Kamulaştırmasız el atmanın konusu oluşturan taşınmazın “iştirak halinde 

mülkiyete tabi olması” durumunda  ortakların kendi başlarına el atmanın önlenmesi 

davasını açıp açamayacakları hususunda eski TMK’da bir hüküm bulunmamaktaydı. 

Eski TMK’da  ancak mirastan doğan iştirak halinde mülkiyet durumunda ortakların  

birinin yada birkaçının kendi adına TMK 637. maddesine dayanarak üçüncü kişilere 

açtığı el atmanın önlenmesi davalarında davanın yürütülebilmesi için  diğer 

ortakların muvafakatlarının alınması yada TMK m. 581 gereği terekeye bir mümessil 

tayin edilmesi gerektiği kabul edilmekteydi. Eski kanunun yürürlükte olduğu 

dönemde Yargıtay da bu doğrultuda kararlar vermekteydi. “..kamulaştırmasız el atılan  

gayrimenkul iştirak halinde mülkiyete tabi ise, müdahalenin men’i davası bütün paydaşlar tarafından 

birlikte açılmalıdır. Böyle olmakla birlikte, eğer bir paydaş tek başına dava açmış ise, dava hemen 

reddedilmemeli , dava açan paydaşa , diğer paydaşları davaya dahil etmesi ve muvafakatlarını alması 

veya miras şirketine mümessil tayini davası açması için mehil verilmelidir. Aksi halde, dava 

reddedilmelidir.” 41Burada iştirakin sağlanması  taraf yeteneğine ilişkin  olup bir dava 

koşulu olarak kabul edilmekteydi. İştirakçilerin olurlarının alınamaması veya miras 

şirketine temsilci atanmaması halinde davanın  usul yönünden reddine karar 

verilmekteydi. 42 “İştirak halinde mülkiyette, iştirakçilerden biri, taşınmaza el atan üçüncü kişiler 

aleyhine yalnız başına dava açabilirse de , Medeni Kanunun 581. maddesi gereğini yerine getirmeden 

davayı yürütemez. Bu husus, davanın görülebilirlik koşuludur…” 43Yeni TMK m. 702 f.4’de  

ise, “iştirak halinde mülkiyette ortaklardan her biri, topluluğa giren hakkın korunmasını 

sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır.” şeklinde eski kanun sisteminden 

farklı bir  düzenleme  getirilmiştir. Yeni TMK m. 702 f.4 çerçevesinde artık 

ortaklardan  her biri  elatmanın önlenmesi davasını tek başına , diğer  ortakların  

muvafakatini almaksızın açabilecektir ve davayı kazanırsa bu korumadan bütün 

ortaklar yararlanacak, kaybederse diğer ortakların hakları etkilenmeyecektir. 44 

                                                
41  Akar, a.g.e, s.980 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  
( çevirimiçi)http://www.ordubarosu.org.tr/forum/index.phğ?.topic=2510.msg4748,topicseen, 19 Eylül 
2007’deki kararlar (  5 HD, 18.03.1998, E. 1997/17374, K. 1998/3591 3 HD, 06.11.2003 
2003/13090E. 2003/13274K  5 HD , 2005/3693E. 2005/5100K. 28.04.2005, 17 HD, 1992/17755E. 
1994/1623K. 18.02.1994, 14 HD, 2001/7406E. 2001/8101K. 22.11.2001, HGK, 1979/8-80E. 
1981/143K. 13.03.1981 5 HD 2005/13230E. 2006/2264K. 06.03.2006, 5 HD 2005/6864E. 
2005/10803K. 13.10.2005, 5 HD 2005/3693E. 2005/5100K. 28.04.2005, 5 HD 2005/3266E. 
2005/5869K. 12.05.2005) 
42 Özkaya, a.g.e, s.37 
43Böke, a.g.e, s.110  ( çevirimiçi)http://kazanci.com.tr   (HGK 03.01.1991 E.1990/8-472, K. 1991/75 
HD 2005/12021E. 2005/13045K. 02.12.2005 ) 
44 Şahiniz, a.g.e, s. 128 
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Eğer kamulaştırmasız el atılan taşınmaz “paylı mülkiyete tabi” ise el atmanın 

önlenmesi davasını taşınmazın  tamamı için her paydaş, diğer paydaşların 

muvafakatını almadan açabilir. Bu konuda TMK m.693/son’da  şöyle  bir düzenleme 

getirilmiştir. “paydaşlardan her biri, bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer 

paydaşları temsilen sağlayabilir.” Yargıtay da bu doğrultuda kararlar vermektedir.  

“Kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur...her paydaşın 

bağımsız olarak kamulaştırmasız el atma nedeniyle , el atmanın önlenmesi yada bedelin tahsili davası 

açabileceği gözetilmeden davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
45

  Paydaşlar el 

atmanın önlenmesi davasını taşınmazın  tamamı için açacaklardır. Zira, 21.06.1944 

tarihli YİBK’da da belirtildiği gibi, “hükmün davacı hissedarın hissesine hasr ve tahsisi 

mümkün olmamasından ötürü davanın gayrimenkulün  tamamı için açılması gereklidir.”  Dava 

sonucunda mahkeme her paydaşın ( davacı paydaş da dahil) taşınmazın her cüzünde 

hakkı olduğundan dolayı taşınmazın tamamına müdahalenin men’i kararı verecektir. 

Ancak bazı yazarlar paydaşların payları oranında el atmanın önlenmesi davası 

açabilecekleri gibi ortak menfaatler elverdiği ölçüde diğer paydaşları da  TMK 

m.693 gereği temsil yetkisi bulunduğundan paylı mülkiyete tabi  malın tamamı 

hakkında da dava açabileceklerini kabul etmektedirler.Hatta bazı hallerde paydaşın 

ancak kendi payına el atmanın önlenmesini talep edebileceğini belirtmektedirler. 

Örneğin, paylı mülkiyette pay ve paydaş çoğunluğu üçücü kişinin paylı malı 

kullanmasına rıza göstermiş yada ses  çıkarmamışsa muvafakat etmeyen paydaş  

ancak tek başına el atmanın önlenmesi davası açabilir. 46 

Genel olarak el atmanın önlenmesi ( müdahalenin men’i ) davalarında davalı 

mülkiyet hakkını ihlal eden,  haksız el atmada bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler 

olabilir. Davalı, haksız müdahalede bulunan yada bu müdahaleyi sürdüren ve bu 

müdahalenin giderilmesi olanağına sahip olduğu halde bunu yerine  getirmeyen 

kimsedir. “El atmanın önlenmesi istekleri , haksız fiil niteliğindeki davranışın giderilmesine 

yöneliktir. Bu bakımdan haksız fiili yapanın, taşınmaza doğrudan el atan kişinin belirlenmesi 

zorunludur.” 47 Bazen el atma birden fazla kişi ( gerçek veya tüzel kişi) tarafından da 

gerçekleştirilmiş olabilir. Bu durumda  ,birlikte el atanlardan bir kısmını dava edilip 

                                                
45 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr . ( 1 HD, 2005/12013E. 2005/13438K. 19.12.2005 5 HD 
2003/12539E. 2003/14510K. 17.12.2003) 
46 Özkaya, a.g.e, s.35-36 
47 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 1 HD, 2004/3898E. 2004/5026K. 29.04.2004) 
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bir kısmının dava dışı bırakılması mümkündür. Bu durumda verilen karar dava dışı 

bırakılanları bağlamaz. 48 

Kamulaştırmasız el atma halinde el atmanın önlenmesi davasında ise davalı, 

taşınmaza kamulaştırma yapmaksızın el atan idaredir. Yani, kendisine kamulaştırma 

yetkisi tanınan kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Bunlar dışındaki bir kurum yada 

kuruluş ve kamu veya özel hukuk kişileri aleyhine bu dava açılamaz. “Davalı B.. H.. 

Camii Dernek Başkanlığının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırma yapma yetkisi 

olmayan bir kuruluş olması sebebiyle, kamulaştırmasız el atma davasında pasif husumet ehliyetine de 

sahip olmaması nedeniyle, davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmeden...davanın 

kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.” 49 

Dava, taşınmaza kamulaştırmasız el atan idare aleyhine açılabileceğinden, 

hangi idare tarafından kamulaştırma yapılmaksızın taşınmaza el atıldığının tespit 

edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu tespitin yapılması sadece kamulaştırmasız 

el atma halinde  açılacak el atmanın önlenmesi davalarında değil, kamulaştırmasız el 

atma halinde açılabilecek diğer davalarda da ( bedel davası, tazminat davası, 

ecrimisil davası) önemlidir. Zira, eğer husumetin yöneltildiği idare yanlış 

saptanmışsa mahkemece davanın reddine karar verilecektir. Yargıtay da taşınmaza 

hangi idare tarafından el atıldığının kesin olarak tespit edilmesi gerektiğini 

vurgulamakta, taşınmaza el atan idare kesin olarak belirlenmeden eksik inceleme ile 

hüküm kurulmasının doğru olmadığını belirtmektedir. “ ... geçirilen  yolun niteliği de 

gözönünde bulundurularak el atmanın hangi idare tarafından yapıldığının kesin olarak tespiti ...  

gerektiği düşünülmeden eksik incelemeyle davalı idarenin kamulaştırmasız olarak el attığının kabulü 

ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” “ Taşınmaza el atarak park yapan idare ile yol olarak el 

atan idare kesin olarak belirlenmeden eksik incelemeyle park ve yol bedellerinin her iki belediyeden 

müteselsilen tahsiline karar verilmesi doru değildir.”  50 

Taşınmaza el atan idare ile bu işlemeden yararlananan idare aynı ise, herhangi 

bir problem çıkmaz. Davanın bu idareye açılması gerekir. Ancak taşınmaza el atan 

idare ve bundan yararlanan veya adına işlem yapılan idare farklı olabilir. Bu 

durumda davanın, hangi idareye karşı açılması gerektiği konusunda Yargıtay’ın 

çelişkili  kararları bulunmaktadır.  

                                                
48 Özkaya, a.g.e , s.43 
49 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD 2004/626E. 2004/2336K. 05.03.2004) 
50 Böke, a.g.e, s. 103- 105’deki kararlar ( 5 HD, 2003/13373E, 2004/1183 K., 16.02.2004 5 HD, 
1998/1949 E, 1998/1912 K, 24.02.1998 5 HD 2004/2454E. 2004/4230K. 06.04.2004) 
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Yargıtay bazı kararlarında davanın kamulaştırmasız olarak yol yapan ( genel 

olarak el atan denebilir) idareye değil, yolun sahibi olan kuruluşa açılması 

gerektiğine hükmetmiştir. Yargıtay HGK tarafından verilen iki kararda özetle 

“davanın taşınmaza fiilen el koyan (örneğin yol yapan) idareye değil, bu yeri mülkiyetine geçiren 

idare aleyhine açılması gerektiğine…Bedelin yolu yapan idareden değil, yolun sahibi olan kuruluştan 

istenmesi gerektiğine ” “... Kamulaştırmasız el atmalarda, taşınmaz malikinin bedel davasını el atılan 

yeri mülkiyetine geçiren tüzel kişilik  aleyhine açması gerekir...”  51 sonucuna varılmıştır. 

Ancak Yargıtay başka bazı kararlarında kamulaştırmasız el atma davalarının 

eylemli olarak el atan idare ( örneğin yolu yapan) aleyhine açılması gerektiğine 

hükmetmiştir. “ “Kamulaştırmasız el atma davaları, eylemli olarak el atan idare aleyhine açılır. 

Olayda, taşınmaz mala fiilen M...Bakanlığınca el konulduğuna göre adı geçen idare aleyhine  açılan 

davaya bakılmak gerekirken...” “Taşınmaza el koyma   işlemi  Y... Genel Müdürlüğü adına yapılsa 

bile, yolu yapan idare kuruluşu olan K...Genel Müdürlüğüne husumet düşer”“.. zarar köy yollarının 

yapımını yasa gereği üstlenmiş bulunan K.. Genel Müdürlüğünün çalışmaları sırasında bu Genel 

Müdürlüğün elemanları tarafından meydana getirilmiş olduğuna göre, köy tüzel kişiliğinin pasif 

husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Yolun köye gitmesi ve köylünün yoldan yararlanması , yapılan 

yolun kamu hizmeti gereği inşaa edildiği gerçeğini değiştiremeyeceğinden, sorumluluk... yolu yasa ile 

kendisine verilmiş görev uyarınca yapan kamu idaresine aittir.” 52  

Görüldüğü üzere, HGK’nun istikrar kazanmış kararlarında varılan sonuç ile 

yukarıda bahsedilen 5 HD ve 3 HD’nin kararlarında varılan sonuçlar birbiriyle 

çelişkilidir. Doktrinde , Yargıtay HGK kararlarında benimsenen görüşün  bugün için 

de benimsenmekte olduğu  ve  adına işlem yapılan kuruluşa ( el atılan yeri 

mülkiyetine geçiren idareye) dava açılması gerektiği kabul edilmektedir. 

Kanaatimizce de, HGK kararları doğrultusunda hareket edilerek adına işlem yapılan 

kuruluşa husumetin yöneltilmesi gerekir. 5 HD ve 3. HD’nin HGK kararlarına 

rağmen aksi yönde karar vermeleri uygun değildir. Bu kaaatimiz sadece verilen 

kararların HGK  tarafından verilmesinden kaynaklanmamaktadır.  Adil bir sonuca 

varılması açısından da düşünüldüğünde eylemli olarak  el atan idare eğer el attığı 

                                                
51 Böke, a.e, s.138  s.109 Arcak, a.g.e, s. 34’deki kararlar ( HGK, 10.12.1976, E. 1975/5-807, 
1976/2995 HGK, E. 1976/2-1839, K. 1976/2044, 05.05.1976  HGK, 04.02.1976 E. 1975/2-1031, K. 
1976/185) 
52 Akar, a.g.e, s.1038-1043 Ulusoy, a.g.e, s.74 Böke, a.e, s.102’deki kararlar (3 HD E. 1990/8408, K. 
1991/4601, 06.05.1991,  5 HD, 18.09.1997, 1997/9606E, 12239K, 5 HD, 26.02.1998, 1997/19414E, 
1998/2132K, 5 HD, 08.10.1998, 1998/14746E,  14290K, 5 HD, 10.12.1998, 1998/17692 E, 18902K, 
5 HD, 04.10.1999, 1999/11236E, 18607 K 5 HD, 1995/1445 E, 1995/3029 K, 13.02.1995,  5 HD, 
09.10.1974, E. 1974/8471, K. 1974/9993 ) 
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taşınmazdan yararlanmıyorsa, başka bir idare adına işlem yapıyor ve el atılan yerin 

mülkiyetini başka bir idareye geçiriyorsa adına işlem yapılan ( el atılan yeri 

mülkiyetine geçiren idare) aleyhine dava açılması doğru olacaktır. 

İlgili Bakanlığa bağlı olup ayrı bir  bütçesi ve tüzel  kişiliği olmayan 

kuruluşlara husumet yöneltilemez. Bu durumda bunlara karşı açılacak davalar ilgili 

Bakanlığa açılmalıdır.  “..dava Toprak- Su Genel Müdürlüğüne açılmıştır. Halbuki adı geçen 

genel müdürlük Köy İşleri Bakanlığına bağlı olup ayrı bir  bütçesi ve tüzel kişiliği bulunmamaktadır. 

Bu nedenle Toprak –Su Genel Müdürlüğü hasım olamaz, husumet Köy İşleri Bakanlığına 

yöneltilmelidir.” 53Ayrı bir bütçesi ve tüzel kişiliği olan genel müdürlükler sözkonusu 

olduğunda ise, bunların bağlı oldukları Bakanlık aleyhine dava açılamaz. Davanın 

sözkonusu genel müdürlüğe yöneltilmesi gereklidir. Ancak eğer dava Bakanlık 

aleyhine açılmışsa , temsilcideki bu hata sebebeiyle davanın reddedilmeyip 

husumetin doğru tevcih edilmesi için davacıya süre verilmesi gerekir.“ ...Taşınmaz 

mala... fiilen el atan ayrı tüzel kişiliği bulunan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü olduğundan 

husumetin Köy İşleri Genel Müdürlüğüne tevcihi gerekir. Davanın Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

yerine , bu Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı aleyhine açılmış 

olması temsilcideki yanılgı niteliğindedir. Davanın Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü aleyhine tevcih 

edilmesi için davacıya süre verilmesi…gerektiği gözetilmeden... reddine karar verilmiş olması doğru 

görülmemiştir.” 
54 

Kamulaştırmasız el atan idarenin doğru şekilde tespiti ve husumetin doğru 

idareye yöneltilmesi bazen zorluk arzedebilir. Özellikle büyükşehir belediye sınırları 

içinde büyükşehir belediyesi dışında, ilçe ve ilk kademe belediyeleri de 

bulunduğundan taşınmaza hangi idarenin fiilen el attığının saptanması zor 

olabilir.5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Hakkında Kanunun 7/g maddesi 

büyükşehir belediyelerine , yetki alanları içinde meydan, bulvar, cadde ve ana yolları 

yapmak yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak görevlerini vermiştir. Ancak aynı 

görevler ilçe belediyeleri için de geçerlidir. Kanun bu hükmünde, “yetki alanındaki” 

ibaresiyle belediyeler arasında yetki paylaşımı yapılacağına işaret etmektedir. Bu 

yetki paylaşımına ilişkin esaslar da Kanunun 27. maddesinin 2. fıkrası gereği 

büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenmektedir. O halde, büyükşehir 

belediyesi sınırları içinde yer alan bir tesisin ilçe/ilk kademe belediyesi tarafından mı 

                                                
53 Ulusoy, a.e, s.74-75 ( 5. HD 13.11.1974 , E. 1974/11270, K. 1974/11691 ) 
54 Böke, a.g.e, s. 103   (5 HD 1995/4810E, 1995/6587K  30.03.1995)  
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büyükşehir belediyesi tarafından mı yapıldığının tespiti için büyükşehir belediye 

meclisi kararının celbedilmesi gereklidir. 55 

Yargıtay da  büyükşehir belediyelerinin  bulunduğu hallerde kamulaştırmasız 

el atma fiilinin hangi belediye tarafından yapıldığının tespit edilerek  hangi belediye 

tarafından fiilen el atma gerçekleştirilmişse husumetin  ona yöneltilmesi  gerektiğini 

kabul etmektedir. “..  Kamulaştırmasız olarak el atılan taşınmaz maldaki yolun hangi belediye 

tarafından yaptırıldığının kesinlikle belirtilmesi ve davanın el atan belediye yönünden kabulü diğer 

belediye yönünden ise reddi gerekirken her iki belediye yönnüden de kabulüne karar verilmesi doğru 

görülmemiştir.” 56 

Yargıtay kararları  incelendiğinde, kamulaştırmasız el atılan taşınmazın dava 

tarihinde büyükşehir belediyesinin bakım ve sorumluluğunda ana arter niteliğinde 

olması halinde, husumetin ilçe /ilk kademe belediyesine değil , büyükşehir 

belediyesine yöneltilmesi gerektiğine karar verildiği görülmektedir.  “...büyükşehir 

dahilindeki ana arter yolların yapımı, bakımı ve onarımı büyükşehir belediyesine aittir.Bu nedenle el 

atılan taşınmaz ana arter niteliğinde ise, davanın büyükşehir belediyesi aleyhine açılması 

gereklidir.”
57 

Yargıtay bir ilçe belediyesi kurulmakla kendi görev alanına giren hususlarda ( 

kendi bölgesinde) büyükşehir belediyesinin halefi durumuna gireceğinden, eğer dava 

konusu taşınmaza ana arter niteliğinde olmayan yola katılmak suretiyle  el atılmışsa 

davanın ilçe belediyesi aleyhine açılması gerektiğini kabul etmektedir. Çünkü ilçe 

belediyesi kurulmakla kendi görev alanına giren hususlarda ( kendi bölgesinde) 

büyükşehir belediyesinin bütün alacak ve borçlarına halef olmaktadır. 58Yargıtay 

halefiyet konusunun sadece belediyeler arasında değil, köy ile belediye arasında da 

gündeme gelebileceğini kabul etmekte, bir köyde belediye teşkilatı kurulmakla , 

kurulan belediyenin köy muhtarlığının hak ve borçlarına halef olacağını, bu nedenle 

                                                
55 Böke, a.e, s.95 
56 Şahiniz, a.g.e, s.75 (5 HD 20.06.1994 gün ve E. 1994/10685 K. 1994/12918 ) 
57 Akar, a.g.e, s. 1044-1045’deki kararlar ( 5 HD, 09.11.1999, 1999/13088E, 17583 K, 5 HD, 
28.12.1999, 1999/17858E,21725 K, 5 HD, 28.12.1999, 1999/18335E, 21748K, 5 HD, 2003/11036E, 
2003/14032K, 09.12.2003, 5 HD, 2003/1701E, 2003/4298K, 27.03.2003) 
58 Böke, a.g.e, s.107-108’ deki kararlar ( 5 HD, E. 1996/11806, K. 1996/13330, 07.10.1996, 5 HD, 
28.04.1998, 1998/5053E, 6315K, 5 HD, 06.07.1998, 1998/8192E, 1998/11296K, 5 HD, 26.02.1998, 
1997/19029E, 1998/2055K.) 
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belediye aleyhine açılan davanın kabulüne karar verilmesi gerektiğini 

benimsemektedir. 59 

c. Süre 
Elatmanın önlenmesi davalarının  hukuki niteliği gereği, eda davası ve aynı 

zamanda ayni dava olduğu belirtilmişti. Ayni dava olması sebebiyle bu davaların 

açılması herhangi bir süreye bağlanmamıştır. ( TMK m. 683/2 gereği) Yargıtay 

HGK’nun bir kararında ifade edildiği gibi “ Medeni Kanun, mülkiyetin veya öbür ayni 

hakların süreye bağlı oldukları yolunda bir hüküm kapsamadığına göre, hukukumuzda kural olarak, 

bir ayni hakkın hak düşüren zamanaşımı ile ortadan kalkmayacağının kabulü gerekir.”
60Yine 

kamulaştırmasız el atma kavramına açıklık getiren YİBK’larından  kamulaştırmasız 

el atma ile malikin mülkiyet hakkının son bulmayacağı ve  mülkiyetin idareye 

geçmeyeceği ,  bu davaların (el atmanın önlenmesi ve bedel davalarının) 

zamanaşımına tabi olmadığı anlaşılmaktadır.  

Ne var ki,  bu davalar açısından zamanaşımı süreleri getirilmiş olmamakla 

birlikte kanunlarla hak düşürücü süreler kabul edilmiştir. Bunlardan birincisi, 221 

sayılı Kanun’dur. Sözkonusu kanun yürürlüğe girdiğinden itibaren 2 yıllık bir hak 

düşürücü süre getirmişti. Ancak bu kanun sadece 6830 sayılı İstimlak Kanununun 

yürülüğe girdiği 09.10.1956 tarihinden önce fiilen el atılarak kamuya tahsis edilen 

taşınmazlar için uygulama alanına sahiptir. İkincisi, 2942 sayılı KK’nun 38. 

maddesindeki düzenlemeydi KK’nun 38. maddesi , kamulaştırmasız el atma halinde 

açılabilecek davaları taşınmaza el atma tarihinden itibaren 20 yıllık bir hak düşürücü 

süreye tabi tutmuştu.61  El atma tarihinden itibaren 20 yıllık sürenin geçmesi halinde 

mal sahibinin “her türlü dava hakkının düşeceği” hükme bağlanmıştı. Dolayısıyla 

taşınmaza el atma tarihinden itibaren 20 yıllık hak düşürücü süre dolduktan sonra , 

mal sahibinin  ne malı geri alıp tasarrufunu sağlayıcı ( el atmanın önlenmesi , 

taşınmaz malın teslimi gibi) bir dava açabilmesi , ne de malvarlığındaki eksilmeyi 

                                                
59 Akar, a.g.e, s.1050 
60 Kılıç a.g.e, s. 222-225 
61Arcak, ag.e, s. 1586 Arcak, Doğrusöz a.g.e, s. 463 Yazarlara göre   KK m.38’de bu şekilde bir 
düzenleme getirilmesinin  altında yatan düşünce, belli bir zamanaşımı süresinde taşınmaz malın 
mülkiyetinin kazanılabileceği gibi , belli bir süre içinde dava hakkını bile kullanmayan 
kimsenin, başkasının el koymasına ve tesis yapmasına ses çıkarmadığından ve haklarını 
kullanmadığından , her türlü dava hakkını, mülkiyet ve zilyetlikten doğma sahiplik haklarını 
yitirdiği; eş söyleyişle belli  sürelerin geçmesiyle bu yer üzerinde artık idarenin mülkiyet, 
sahiplik ve her türlü tasarruf hakkının doğduğudur.  
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önleyici , zararını karşılayıcı ( yerin  bedelinin ödenmesi, ecrimisil , kira veya 

tazminat ) davaları açabilmesi olanaklı değildi.62 Bu hüküm çerçevesinde 

mahkemeler, hak düşürücü süreyi  re’sen gözeterek  taşınmaza  el atma tarihinden 

itibaren 20 yıllık hak düşürücü süre dolmuş ise davanın reddine karar 

verilmekteydi.Yargıtay da bu doğrultuda bir çok karar vermiştir. Ancak, AİHM  

taşınmazın idare tarafından fiilen işgal edidiği durumlarda KK  m.38’deki  20 yıllık 

hak düşürücü sürenin dolması sebebiyle herhangi bir tazminat ödenmeksizin idare 

adına tesciline  karar verilmesinin , olayların meydana geldiği tarihte  yürürlükte olan 

bir kanuna dayanmış olsa dahi,  Ek 1 nolu Protokolün 1. maddesinde düzenlenmiş 

olan mülkiyet hakkını ihlal ettiğine  dair kararlar vermiş 63 ve AİHM’nce Türkiye’nin 

tazminat ödemeye mahkum edildiği bu kararlardan sonra  AYM’nin  10.04.2003 gün 

ve E. 2002/112 K. 2003/33 sayılı kararı ile sözkonusu hüküm iptal edilmiştir. 64  

                                                
62 Ali Arcak, Yeni Kamulaştırma Yasası, 2c. , Ankara, Sevinç, C:II, 1984, s. 1583-  1585 
Arcak, Doğrusöz, a.e, s. 462   
63 Güney Dinç,  “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mülkiyet Hakkı”,  
( çevirimiçi)http://www.rightsagenda.org/main.php?id=60, 25 Nisan 2007, s. 18-19 
(çevirimiçi)http://www.inhak- bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/akagun.doc, 15 Ocak  2008 , 
(çevirimiçi)http://www.inhak- bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/arivedigerleri,doc, 14 Ocak  2008 
(çevirimiçi)http://www.inhak- bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/akilli.doc, 14 Ocak  2008 
(çevirimiçi)http://www.inhak- bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/borekciogullarıvedigerleri.doc, 14 Ocak  
2008 
(çevirimiçi)http://www.inhak- bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/ı.r.svedigerleri.doc, 14 Ocak  2008 
(çevirimiçi)http://www.ankarahukuk.wordpress.com/2007/03/09kadriye- yildiz- karari, 14  Ocak 2008 
‘deki kararlar  
“…AİHM, 38. maddenin bu davaya uygulanmasıyla, tapu senetleri iptal edildiği gerekçesiyle 
başvuranların her türlü tazminat isteme olanağından mahrum bırakıldığına kanaat getirmektedir. 
Toplumun genel menfaati gereklilikleri ile bireyin  haklarının korunmasında üstlenilen 
zorunluluklar  arasında hüküm sürmesi gereken adil  dengenin korunmasını sağlayacak tazminata 
ilişkin hiçbir işlem başlatılmadığından dolayı böyle bir müdahale ancak keyfi bir müdahale olarak 
nitelenebilir.” şeklinde bir sonuca varmıştır. (  Ari ve Diğerleri – Türkiye Davası, 
Börekçioğulları  (  Çökmez)  ve  Diğerleri – Türkiye Davası,  Akıllı- Türkiye Davası,   Kadriye 
Yıldız  ve Diğerleri- Türkiye Davası , I.R.S. ve Diğerleri –Türkiye Davası,  Akagün – Türkiye 
Davası) Ayrıca Erkner and Hofauer-Avusturya , Poıss- Avusturya , Papamichalopaulos- 
Yunanistan davalarında da benzer sonuçlara varılmıştır.  
64 Mustafa Hamarat “Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Davalar ve 20 Yıllık Hak Düşürücü Süre”, 
14 Eylül 2006, ( çevirimiçi)http://www.hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=50, 19 Eylül 2007,  
(çevirimiçi) http://www.rahmiaslan.av.tr/makale/haberoku.asp?id=6, 14 Kasım 2007 
(çevirimiçi)http://www.aktifhukuk.org/arsiv/4/mustafahamarat.htm, 20 Eylül 2007  
(çevirimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/kararlar/ IPTALITIRAZ/K2003/K2003-33.HTM, 25 
Nisan 2007 (çevirimiçi)http://www.adalet.org.tr/obekran.php?id=2540, 3 Ocak 2008 
 ( çevirimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/kararlar/IPTALITIRAZ/K2003/K2003-33.HTM, 25 
Nisan 2007 Sözkonusu kararda ; “ Anayasanın 46. maddesinde öngörülen kamulaştırma , 

Anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınmış bulunan mülkiyet hakkına getirilmiş anayasal 
bir sınırlamadır. İdare kendisine Anayasa tarafından  tanınan olanak ve yetkileri Yasaya uygun bir 
biçimde kullanmaksızın taşınmaza el atarak kamulaştırma ilkelerine aykırı davranamaz. 
Anayasanın sınırlarını belirleyerek izin verdiği kamulaştırma yöntemini kullanmadan yapılan el 



 140

Böylece, şu anda   kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davaları ( ayrıca bedelin 

tahsili davaları ) açısından herhangi bir  zamanaşımı süresi  sözkonusu olmadığı gibi  

221 sayılı kanunu saymazsak , yürürlükte hak düşürücü süre öngören bir kanuni 

düzenleme kalmamıştır. Dolayısıyla ayni hak sahibi bu hakkı sona ermediği  sürece 

kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davalarını  TMK m.683’deki genel el atmanın 

önlenmesi davalarında olduğu gibi herhangi bir süre sınırına tabi olmaksızın her 

zaman açabilecektir. Belirtmek gerekir ki,  bu konudaki tek sınır TMK m.2’deki 

“dürüstük kuralı”dır. TMK m.2’deki bu kuraldan çıkan bir başka kural da “venire 

                                                                                                                                     
atmalar , itiraz konusu kurala göre yirmi yıl geçtikten sonra yasal bir kamulaştırmanın bütün 
sonuçlarını doğurmakta ve taşınmazın idarenin adına tapu kütüğüne tescili ile 
sonuçlanabilmektedir. Bu ise Anayasal dayanağı olmayan kamulaştırmasız el koymadır. Yirmi 
yıllık hak düşürücü sürenin geçmesiyle taşınmaz malikinin her türlü dava açma hakkının 
engellenmesi ve taşınmazın hiçbir karşılık ödenmeden idareye geçmesi, mülkiyet hakkının 
sınırlanmasını aşan, hakkın özünü zedeleyen bir durumdur.”  şeklinde bir sonuca varılmıştır. 
 2942 s. Kanunun 38. maddesinin AYM  tarafından iptal edilmesinden sonra iptal kararından 
önce 20 yıllık hak düşürücü  süre  dolmuş olan kamulaştırmasız el atmalarda hak düşürücü 
sürenin uygulanıp uygulanmayacağı sorusu ortaya çıkmıştır. Doktrinde AYM kararlarının 
geriye yürümeyeceği ilkesi gereği daha önce zamanaşımı nedeniyle redle sonuçlanan davaların 
yeniden canlanmasının sözkonusu olmayacağı  belirtilmiştir. Bkz. Böke, a.g.e, s. 137 Yargıtay 
HGK da  25.05.2005 gün ve E. 2005/5-288 K. 2005/352 sayılı kararı ile bu konuya açıklık 
getirmiştir. Sözkonusu kararda, “Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından önce 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu’nun 38. maddesinde öngörülen 20 yıllık hak düşürücü süre geçirildiğinden 
davalının mülkiyet hakkı sona ermiş, taşınmaz, artık tesisi yapan davacı idarenin mülkiyetine 
geçmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının ilke olarak Resmi Gazetede yayımlandıkları 
tarihten itibaren ve geleceğe dönük olarak hüküm ve sonuç doğuracağı unutulmamalıdır. Bu 
nedenledir ki, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından önce, iptal edilen yasa kuralına 
dayanılarak davacı idare yararına kazanılmış mülkiyet hakkının   Anayasa Mahkemesi kararından 
etkilenmeyeceği, kuşku ve duraksamadan uzaktır. Daha açık anlatımla Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararaının , iptal edilen yasa kuralına dayanılarak daha önce davacı yararına gerçekleşen 
kazanılmış hakka etkili olması olanaklı değildir. Şu hale göre yirmi yıllık hak düşürücü süre iptal 
kararından önce dolduğundan, Yerel Mahkemece taşınmazın , gerçek hak sahibi durumuna gelen 
davacı idare adına tesciline karar verilmesi ve aynı nedene dayalı direnme kararı usul ve yasaya 
uygundur.” şeklinde  bir sonuca varılmıştır.  Yine  5 HD’nin birçok kararında  aynı  sonuca 
varılmıştır. “Taşınmaza idarece el atıldığı tarih ile davanın açıldığı tarih arasında 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu’nun 38. maddesindeki hak düşürücü sürenin dolduğu, anılan yasa 
maddesinin Anayasa Mahkemesinin 10.04.2003 tarih  200/112Esas ve 2003/33 sayılı kararı ile 
Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş ise de, Anayasanın 153/son maddesi uyarınca Anayasa 
Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği hususundaki ilkesi doğrultusunda hak düşürücü 
süre nedeniyle dava açma hakkı kalmadığı gözetilmeden ...hüküm kurulması bozmayı 
gerektirmiştir.” (5 HD 2005/9543E. 2005/9747K.) “...Anayasa Mahkemesince 2942 sayılı 
Kamulaştırma Yasasının 38. maddesi iptal edilmiş ise de, Anayasanın 153/ son maddesi uyarınca; 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği ilkesi uyarınca; Kamulaştırma 
Yasasının 38. maddesinin iptal edilmesinden önceki kazanılmış haklara uygulanması imkanı da 
bulunmamaktadır.” ( 5 HD, 2005/7984E. 2005/11638K. 27.10.2005, 5 HD 2005/11295E. 
2005/11023K. 18.10.2005, 5 HD 2500/9536E. 2005/11740K. 07.11.2005 5 HD 2005/9543E. 
2005/9747K. 22.09.2005) 
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contra factum proprium” yani “çelişkili davranış yasağı”dır.65 Buna göre, bir 

müdahaleye uzun yıllar ses çıkarmayıp, buna izin verdiği izlenimi yaratılmasından 

çok sonra müdahalenin men’i davası açılması durumunda bu davranışın TMK m.2’ye 

aykırı düştüğü söylenebilir ve bu yolda bir sınırlama getirilebilir. Yargıç, önüne 

gelen somut olayda, müdahalenin başlamasından uzun yıllar sonra açılan davanın 

hakkın kötüye kullanılması teşkil edip etmediğini araştırırken özellikle davacıyı  

uzun süre bu davayı açmaktan alıkoyan nedenleri  de araştırmakla  yükümlü 

olacaktır. 66  

Bu başlık altında yapılan açıklamalar kamulaştırmasız el atma halinde açılan 

bedel davaları açısından da  aynen geçerlidir.  

d.  Görevli  ve Yetkili Mahkeme 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ( HUMK)  m.1’e göre, görev dava 

olunan şeyin değerine göre belirtilmiş ise ( m.8) görevli mahkemenin tespitinde 

davanın açıldığı gündeki ( m.178)  değer esas alınarak HUMK m.2-8 hükümleri 

uygulanır. Faiz, icra tazminatı ve giderler görevin tespitinde hesaba katılmaz. 

HUMKm.8’e göre ise, mamelek hukukundan doğan değer veya miktarı  5. 910 – 

YTL’yi  geçmeyen davalar Sulh Hukuk mahkemesinin görevine dahildir. Bu 

durumda dava olunan şeyin davanın açıldığı tarihteki değerine göre, 5.910 – YTL ve 

5.910 –YTL’nin altındaki davalar için Sulh Hukuk mahkemesi, 5.910 –YTL’yi geçen 

davalar için Asliye Hukuk mahkemesi görevli olacaktır.67 

                                                
65  Çelişkili davranış yasağına  göre, bir kimsenin kendi davranışıyla karşı tarafta belli bir 
hukuki görünüş yaratmasından sonra bu davranışıyla çelişkiye düşerek karşı tarafın sözü geçen 
hukuki görünüşe güvenini yıkması dürüstük kuralına aykırı sayılır ve böyle bir durumda 
çelişkili davranışta bulunan kimsenin hakkının  düştüğü kabul edilir. 
66 Giritlioğlu, a.g.e, s. 100 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  Yargıtay bazı kararlarında 
davacının  davalı tarafından taşınmazına yapılan haksız müdahaleye bir süre   ses çıkarmamış 
olmasını , somut olayın özellikleri çerçevesinde , mülkiyet hakkından ve onun kendisine tanıdığı 
yetkilerden vazgeçeme olarak yorumlanamayacağı sonucuna varmıştır.“ ...davalının , davacı 
taşınmazı kapsamında bulunan kerpiç yapıları kullanmasını ve bu yerlere el atmasını haklı kılan 
bir neden yoktur. Davacının, yapıların burada bulunmasına bir süre ses çıkarmamış olması , 
anılan yapılarla  ilgili zemindeki mülkiyet hakkından ve mülkiyetin kendisine tanıdığı yetkileri 
kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmez.” ( 1 HD , 2004/1419 2004/2088K. 03.03.2004) “ 
Taşınmazının uzun bir süre kullanılmasına ses çıkarmayan davacı, dava açmakla taşınmazların 
kullanılması yönündeki muvafakatini geri almıştır. Bu durum karşısında, davacının mülkiyet 
hakkına üstünlük tanımak suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.” ( 1 HD, 
2006/11111E. 2006/12595K. 14.12.2006) 

67 14.07.2004 tarih ve 5219 sayılı Kanun m. 2, A, a ile 21.07.2004 tarihinden itibaren “beş 
milyar” liraya yükseltilmiş olan bu parasal sınır,  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa  
26.09.2004 tarih ve 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 uyarınca, her 
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TMK m.683’de düzenlenmiş olan el atmanın önlenmesi davalarında  ( bu 

bağlamda kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davalarında da) görevli mahkeme 

HUMK’nun yukarıda yer verilen genel hükümlerine göre yani el atılan yerin davanın 

açıldığı tarihteki değerine göre tespit edilecektir ve el atılan yerin değerine göre ( el 

atılan yerin davanın açıldığı tarihteki değeri 5.910- YTL ve 5.910 – YTL’nin altında 

ise)  Sulh Hukuk  yada ( el atılan yerin davanın açıldığı tarihteki değeri  5.910 – 

YTL’nin üzerindeyse) Asliye Hukuk mahkemeleri  görevli olacaktır. Zira , 

kamulaştırmasız atmanın önlenmesi davaları  TMK m.683’de düzenlenmiş olan 

genel el atmanın önlenmesi davaları gibi mülkiyet hakkına dayanılarak açılmaktadır, 

davacının dava hakkının kabul edilebilmesi taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının 

ispatına bağlıdır. Burada, davacı zilyetliğin korunmasıyla ilgili  bir dava 

açmadığından , bu davalar HUMK m.8/II-3 gereği,  dava konusu  şeyin değerine 

bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanına giren  davalardan  kabul 

edilemez.68 “Davacı mülkiyet iddiası ile el atmanın önlenmesi isteğinde bulunmuştur. Bu durumda 

davanın zilyetliğin korunmasına ilişkin hükümler uyarınca incelenmesi olanağı yoktur...taşınmaz 

başında keşif yapılarak el atılan yerin değerinin saptanması, mahkeme görevli ise işin esasına 

girilmesi gerekir. Mahkemece, davanın mülkiyet hakkına dayalı olarak açıldığı gözetilmeden, görevli 

olup olmadığı saptanmadan verilen karar hatalıdır.”
69 

                                                                                                                                     
takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun mükerrer 298. 
maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden 
değerleme oranında arttırılır. Ek madde 4’te bu şekilde belirlenen sınırların on milyon lirayı 
(on YTL.) aşmayan kısımlarının dikkate alınmayacağı ve bu uygulama nedeniyle mahkemelerce 
görevsizlik kararı verilemeyeceği hususları da düzenlenmiştir. 18.11.2005 gün ve 55997 sayılı 
Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 353 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 
2006 yılı için yeniden değerleme oranı, % 9,8 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2006 yılında 
göreve ilişkin parasal sınır, 5.000.000.000 x % 9,8 = 490.000.000 + 5.000.000.000 = 5.490.000.000 
TL olarak belirlenmişti. 28.11.2006 gün ve 26360 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye 
Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 363) 2007 için yeniden değerleme 
oranı % 7,8 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (göreve ilişkin) parasal sınır 
5.490.000.000 x % 7,8 = 428.220.000 + 5.490.000.000 = 5.918.220.000’dir. Ancak 5236 sayılı 
Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme 
oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan 
kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, göreve ilişkin parasal sınır 
5.910.000.000 TL.’dir. Bu miktar, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi 
Hakkında Kanunun 2. maddesinde belirtilen değişim oranında 5.910.- YTL. olarak esas 
alınmalıdır (5083 s. K. m. 3) 

68 HUMK m.8/II-3’e göre, “ Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin  korunması ile ilgili 

davaları dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesi görür.” 
69 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 14 HD, 2001/6151E. 2001/7233K. 26.10.2001, 8 HD, 
2002/2619E. 2002/2888K. 08.04.2002) 
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Eğer birden fazla taşınmaz için dava açılırsa, mahkemenin görevi HUMK m.3 

gereği taşınmazların toplam değerine göre belirlenir. Ancak eğer başlangıçta ayrı ayrı 

davalar açılmış da sonradan mahkeme kararıyla birleştirilmişse görev, toplam değere 

göre değil, her dosyada dava olunan değere göre belirlenir.Birleştirilen her dava 

bağımsızlığını koruyacağından dava değerlerinin toplanması mümkün değildir. 70 

Taşınmazın bir bütünleyici parçası varsa, bütünleyici parça zemin değerine 

eklenerek görevli mahkeme tayin edilir. 71 

El atmanın önlenmesi davasına karşı , iptal ve tescil , tazminat gibi karşı dava 

açılmışsa asıl ve karşılık davaların hangisinin değeri yüksek ise değeri yüksek olana 

göre görev belirlenir. 72 

Elatmanın önlenmesi davalarında aynı zamanda  tazminat , ecrimisil, geçmiş 

günler faizi gibi taleplerde bulunulmuşsa dava değeri ve görev bunların toplam 

değeri üzerinden belirlenir. 73  “Dava el atmanın önlenmesi ve ecrimisil bedelinin tahsili 

istemine ilişkindir. Bu tür davalarda dava değeri , el atmanın önlenmesi istenilen taşınmazın değeri 

ile ecrimisil miktarı toplamından oluşur...HUMK.nun 1/II maddesi gereğince dava konusu taşınmazın 

ve istenilen ecrimisilin davanın açıldığı tarihteki bedellerinin toplamı, mahkemece resen incelenerek 

HUMK. 8/1 maddesine göre öncelikle mahkemenin görevli olup olmadığının belirlenmesi gerekir.” 
74

“ Dava, kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve el atılan zeytin ağaçları bedelinin tahsili talebine 

ilişkindir. Müdahalenin men’i ve muhtesatın bedeli talepli davalarda görevli mahkeme el atılan yer ve 

muhtesat bedelinin toplamına göre tayin edilmelidir.” 75 

HUMK m.9/1’e göre (hakkında kesin bir yetki hükmü bulunmadıkça ) her 

dava davanın açıldığı günde TMK gereğince davalının ikametgahı sayılan yer 

mahkemesinde görülür. Ancak bu kural kesin yetki kuralları söz konusu olduğunda 

uygulanmaz. Bunlardan birisi de HUMK m.13’e göre taşınmazın aynına ilişkin 

davalarda yetkili mahkemedir. Bu hükme göre, taşınmazın aynına  ilişkin davalarda 

yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu  yer mahkemesidir. Bu maddede öngörülen 

yetki kuralı , kesin bir yetki kuralıdır, kamu düzenine ilişkindir. Bu sebeple bu 

nitelikteki davalarda genel yetki kuralı olan HUMK m.9/1’deki yetki kuralı 

uygulama alanı bulmaz ve taraflar arasında kesin yetki kuralını bertaraf edici 
                                                
70 Özkaya, a.g.e, s.49 Şahiniz, a.g.e, s.139  Giritlioğlu, a.g.e, s. 119 
71 Kılıç, a.g.e, s.227 
72 Özkaya, a.g.e, s.50 
73 Özkaya, a.e 
74 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 14 HD, 2007/1723E. 2007/2762K. 16.03.2007) 
75 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 2007/7026E. 2007/8267K. 21.06.2007) 
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düzenlemeler ( yetki sözleşmesi) yapılamaz. Yargıtay da birçok davada  “ Taşınmaz 

malların aynına ilşikin davaların taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması zorunludur. Bu 

kural kamu düzenine ilşkin olduğundan mahkemece kendiliğinden ( re’sen) gözetilmesi gerekir.” 

şeklinde  karar vermek suretiyle bu hususu vurgulamıştır.  76 Taşınmazlara ilişkin bu  

kesin  yetki kuralı  aynı zamanda uluslararası bir yetkidir. Diğer bir deyişle 

taşınmazın aynına ilişkin davalarda Türk Mahkemelerinin yetkisi kesin olduğundan 

yabancı mahkemeler Türkiye’de bulunan bir taşınmaz için elatmanın önlenmesine 

karar veremez, böyle bir karar tenfiz edilmez. ( HUMK m.540/2) 77  

HUMK m.13’e göre, davanın sebebi ne olursa olsun taşınmazın aynına , yani 

üzerindeki ayni hakka ilişkin davalar bu nitelikte sayıldıklarından  ve müdahalenin 

men’i davaları da  taşınmazın  aynına ilişkin davalardan olduğundan  HUMK m.13 

gereği bu davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır. Ancak 

HUMK m.13 kapsamına giren davalar sadece müdahalenin men’i davalarından ibaret 

değildir.78 Ayrıca belirtmek gerekir  ki, taşınmazın aynına ilişkin bir dava olması 

itibariye bu davalarda verilen hükümler kesinleşmeden icra edilemez. ( HUMK 

m.443/4 gereği) “ Men’i müdahale isteği ile açılan dava sonunda verilen davanın reddine 

mütedair ...ilamdaki vekalet ücreti takip konusu edilmiştir. İlam mülkiyet hakkına istinaden açılan bir 

dava olup verilen karar gayrimenkulün aynı ile ilgilidir. Bu ilamdaki masraf  ve ücreti vekalet de 

onun eklentisidir. HUMK nun 443 ncü maddesine göre bu gibi ilamların infazı kesinleşmesi ile 

mümkündür.” 79 

HUMK m.13’de yeralan taşınmazın  bulunduğu yer ibaresi ile kastedilenin, 

taşınmazın  tapuda kayıtlı olduğu  yer  olmayıp , kaza ( ilçe) sınırı bakımından fiilen 

bulunduğu yer olduğu kabul edilmektedir. “...Taşınmazın bulunduğu yerden maksat , sicilde 

kayıtlı olduğu yer değil, fiilen bulunduğu yerdir. Bu husus, kamu düzeni ile ilgili, resen gözetilmesi 

gereken kesin yetki kuralıdır.” 80 Dava birden fazla taşınmaza  ilişkinse, taşınmazlardan  

birisinin bulunduğu yer  mahkemesinde de  açılabilir. ( HUMK m.13/3) Eğer 

                                                
76 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 1 HD , 1993/2541E. 1993/6058K. 06.05.1993 , 1 HD 
2003/11865E. 2003/12655K. 17.11.2003, 13 HD 1993/408E. 1993/560K. 29.01.1993 , 1 HD, 
1999/1787E. 1999/1954K. 03.03.1999, 1 HD 19993/11903E. 1994/5923K. 03.05.1994 ) 
77 Özkaya a.g.e s.57-58 
78 Kılıç, a.g.e, s. 225 Giritlioğlu, a.g.e, s. 124 İstihkak davası, tapu kütüğünün tashihi davaları, 
tescil, tapu iptali- tescil davaları da taşınmazın aynına ilişkin olduklarından bütün bu davalarda 
taşınmazın  bulunduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır  
79 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 12 HD, 1976/11364E. 1976/2528K. 11.03.1976) 
80 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 1 HD, 2005/1247E. 2005/1290K. 14.02.2005 1 HD 
2005/11299E. 2005/11173K. 17.10.2005 , 1 HD 2005/2185E. 2005/2707K. 14.03.2005, 20 HD 
2005/6819E. 2005/11684K. 04.10.2005 1 HD 2006/11465E. 2006/13245K. 28.12.2006) 
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taşınmaz  birden fazla kazanın ( ilçenin) yargı çevresi içinde kalıyorsa, yetki 

konusunda seçim hakkı davacıya ait olur. “Tapu kaydı ve zilyetliğe dayalı el atmanın 

önlenmesi davalarında nizalı taşınmazın birden fazla ilçenin sınırları içinde kalması halinde, davanın 

o ilçelerden herhangi birinde açılması mümkündür.”
81 Uygulamada  taşınmazın büyük 

bölümünün bulunduğu ilçe mahkemesinin yetkili  kabul edildiği örneklere de 

rastlanmaktadır.  82 

Yetki itirazı, diğer davalarda ilk itirazlardan olup ancak cevap süresi içinde 

ileri sürülebilirken, taşınmazın aynını ilgilendiren davalarda her zaman ileri 

sürülebilir ve mahkemece de her zaman re’sen göz önünde bulundurulur. 83 

Bazen, idari kuruluşların sınırları değişebileceği için başlangıçta yetkili 

mahkemede dava açılmış olmakla birlikte, dava sırasında taşınmaz başka bir idari 

bölgenin sınırlarına girebilir. Bu durumda dava dosyasının taşınmazın  sınırları içine 

dahil olduğu idari bölge hangisi ise o bölgedeki mahkemeye gönderilmesi gerekir. 

Usul hukukunda geçerli olan “davanın  görülmeye başlanmasından sonra davayı gören 

mahkemenin yetkisini oluşturan durumlarda meydana gelen değişiklikler önemsizdir” kuralının bir 

istisnasını HUMK m.13 oluşturmaktadır.  Davanın açılmasından sonra  taşınmazın 

bulunduğu yerin adli teşkilatında da değişiklik olabilmektedir. Bu durumda 

taşınmazın aynına ilişkin bir uyuşmazlığın sözkonusu olması sebebiyle dava 

evrakının  yeni kurulan mahkemeye gönderilmesi gerekmekte , ancak bu karar teknik 

anlamda bir yetkisizlik kararı olarak kabul edilmeyip bir devir kararı olarak 

nitelendirilmektedir. Bu nedenle HUMK m.193’deki on günlük süre burada 

uygulama alanı bulmamakta, 10 gün içinde yeni kurulan mahkemeye başvurulmadığı 

gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi yoluna 

gidilememektedir. 84 

Elatmanın önlenmesi ile birlikte yıkım tazminat ve ecrimisil istenmişse esas 

davayı el atmanın önlenmesi davası teşkil ettiğinden diğer istekler  hakkında da el 

atmanın önlenmesi gibi kesin yetki kuralına göre taşınmazın bulunduğu yer 

mahkemesi yetkili olur.  

                                                
81 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (1HD, 2001/12357E. 2001/12795K. 26.11.2001) 
82 Kılıç, a.g.e, s. 225   
83 Kılıç, a.e  
84 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 3 HD 1997/2217E. 1997/2930K. 17.03.1997 , 5 HD 
1990/5145E. 1990/8594K. 19.03.1990, HGK 1987/8-202E. 1987/767K. 23.10.1987 , 1 HD , 
1999/6896E. 1999/6695K. 21.06.1999) 
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2- BEDEL DAVASI ( KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN YER 
BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI) 

Kamulaştırmasız el atma halinde taşınmaz malikine tanınan diğer bir imkan 

bedel davası açma hakkıdır. Bedel davasının kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır. 

Bu dava  uygulamada ortaya çıkarak , tabi olduğu esaslar da uygulamada 

belirlenmiştir. 

Bedel davası yoluyla kamulaştırmasız el atılan taşınmazın maliki  el atmanın 

önlenmesi davası açmak yoluna gitmeden , el atılan taşınmazın bedelinin tahsilini 

talep edebilme imkanına sahip bulunmaktadır. Bedel davası açma yoluna giden malik 

, taşınmazın mülkiyetinin idareye devrine  razı demektir. Davayı açan malikin 

taşınmazın  idareye devri ile birlikte  bedelinin kendisine  ödenmesini de talep etmesi  

gerekmektedir.  

Daha önce de ifade edildiği gibi, 16.05.1956 gün ve E.1 K.6 sayılı YİBK ile 

taşınmaz malikine müdahalenin men’i davası açma yanında alternatif olarak bedel 

davası açma hakkı da tanınmıştır. Sözkonusu YİBK’na göre  el atılan taşınmazın 

bedeli, kamulaştırmasız el atma sonucunda malik mülkiyet hakkını 

kaybetmediğinden , taşınmazın mülkiyetinin idareye devrine muvafakat ettiği dava 

tarihindeki  bedel olacaktır.Yargıtay’a göre, bedel davası her ne kadar kanunlarda 

düzenlenmemiş olsa da mevzuatımızda böyle bir dava açma imkanının tanınmasını 

engelleyici bir hüküm bulunmadığından, taşınmaz malikinin el atılan taşınmazın 

mülkiyetinin idareye devrine muvafakat ederek bedel davası açması imkanına sahip 

olduğunu kabul etmek gerekir. Bu konuda seçim hakkı taşınmaz malikine aittir. 

Taşınmaz maliki dilerse müdahalenin men’i davası dilerse mülkiyet hakkını idareye 

terk etmek suretiyle bedel davası açabilir. Açacağı dava yönünden zorlanamaz.85  

Ancak her ne kadar YİBK ile taşınmaz malikine müdahalenin men’i veya bedel 

davası açma bakımından bir seçim hakkı tanınmışsa da , bu seçim hakkının mutlak 

olmadığı ,  kamulaştırmasız el atılan taşınmaz üzerinde kamu hizmetine yönelik bir 

bina yada tesis yapıldığı durumlarda mülkiyet hakkını kaybeden taşınmaz malikinin  

müdahalenin men’i davası açamayacağı ve bu durumda sadece taşınmazın 

                                                
85 Böke, a.g.e, s. 78-85 Hayta, a.g.e, s.219-224’deki kararlar ( 5 HD, 08.10.1998 1998/14746E 
14290K, 5HD 17.01.1975, 17369E, 2826K, 5 HD, 2002/619E, 2002/2607K, 04.02.2002, 5HD, 
2003/11522E, 2003/12923K, 06.11.2003, 5 HD, 2003/12202E 2004/665K, 30.01.2004, 5 HD, 
2003/12209E 2003/13943K, 08.12.2003, 5 HD, 2003/9121E 2003/14283K, 12.12.2003) 
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mülkiyetinin idareye devri karşılığında bedelinin tahsili istemiyle bedel davası 

açabileceği gözardı edilmemelidir.  

Bedel davası da  müdahalenin men’i  davası gibi hukuki niteliği itibariyle 

ayni dava ve aynı zamanda eda davası olarak kabul edilmektedir. Yargıtay da bu 

görüştedir.“Men’i müdahale davası ile taşınmaz mal bedelinin tahsili davaları taşınmazın aynı ile 

ilgili davalardır.”  “ Bu davalar  eda davalardır.”
86  Doktrinde bazı yazarlar  ise, bedel 

davasının kurucu yenilik doğuran bir dava olarak kabul edilmesi gerektiği 

görüşündedir. Çünkü, taşınmaz maliki bu davayla mahkemenin tayin edeceği bedel 

karşılığında taşınmaz mülkiyetinin idareye geçirilmesini talep eder.Taşınmaz 

mülkiyeti, mahkemenin vereceği kararın kesinleşmesiyle idareye geçer. Bu nedenle 

bu dava kurucu yenilik doğuran bir davadır. 87 

Bedel davası doğrudan bedel davası şeklinde açılabileceği gibi müdahalenin 

men’i davası açıldıktan sonra ıslah yoluyla bu dava bedel davasına dönüştürülebilir. 

Hatta men’i müdahale davası  açılarak hüküm alındıktan sonra bu hükmün icrası 

amacıyla icra dairesine başvurulmayıp bedel davası açılabilir.88  

a. Taşınmaz Malikine Ödenecek Bedelin Tespiti Ve Bu Tespitte Gözönünde 
Bulundurulması Gereken Unsurlar  

Kamulaştırmasız el atılan yerin parasal değerinin belirlenmesi bedel 

davalarında büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü kamulaştırmasız el atılan yerin 

parasal değeri malike ödenecek bedeli belirleyecektir. Bedele hükmedilebilmesi için 

öncelikle değerin tespiti gerekir. Yargıtay kararları incelendiğinde, kamulaştırmasız 

el atılan yerin parasal değeri tespit edilirken taşınmazın  el koyma tarihindeki 

nitelikleri dikkate alınarak bu yerin dava tarihindeki değerinin saptanması yoluna 

gidildiği görülmektedir.“Kamulaştırmasız el  koyma davalarında , dava konusu yerin bedeli 

istendiğinde , o yerin el koyma günündeki niteliklerine göre dava tarihindeki değerini saptamak ana 

kuraldır.”  89Yargıtay’ın  el atılan taşınmazın bedelinin tespiti bakımından getirdiği bu 

                                                
86  (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5HD, 21.12.1998, 1998/17966E, 19822K. 5 HD, 
09.10.1997, E. 1997/10959, 14851K 5 HD, 2005/9305E. 2005/9503K. 19.09.2005) 
87 Şahiniz, a.g.e, s.140-141 
88 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr Böke, a.g.e, s.85 Şahiniz, a.e, s. 56, s.85, s.141  Hayta, 
a.g.e, s.219-224  ( 5 HD, 12.06.1995, E. 1995/9592, K. 1995/11199 5 HD  10.04.1989 E.1988/20579 
K. 1989/7170 5 HD, E. 2004/4982, K. 2004/7350, 25.06.2004, HGK, 15.10.1975 E.1975/5-741 K. 
1976/2628, 5 HD, 21.01.1975, E. 14379, K. 3342 ) 
89 Böke, a.e, s.73 Şahiniz, a.e, s.146-147 Ulusoy, a.g.e, s.63-64’deki kararlar (5HD, 1985/3960E, 
1986/5845K, 06.05.1985 5 HD, 13.09.1999, 1999/11483, 12482K 3 HD, 22.03.1990, 1990/1474E, 
1990/2500K, 5 HD, 27.01.2000, 1999/21369E, 2000/452K, 5 HD, 03.02.2000, 2000/76E, 1098K, 5 
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ölçüt  2 unsuru ihtiva etmektedir. Bedel tespitinde bu 2 unsurun da birlikte dikkate 

alınması gereklidir. 

*Taşınmazın El atma Tarihindeki Nitelikleri 
Kamulaştırmasız el atılan taşınmazın nitelikleri mahkemenin tayin edeceği 

bilirkişi kurulu tarafından taşınmazda keşif yapılarak belirlenecektir. Bunun için 

2942 sayılı kanunun 15. maddesinde öngörüldüğü şekilde ikisi teknik birisi de 

mahalli bilirkişiden oluşan üç kişilik bilirkişi kurulunca taşınmazda keşif yapılmak 

suretiyle taşınmazın el atma tarihindeki niteliği tespit edilerek arsa veya arazi olması 

durumları dikkate alınarak değer biçilmesi gereklidir. Taşınmazın el atma tarihindeki 

niteliklerinin dikkate alınması kuralı el atma tarihinden sonra el atma sonucu kamu 

hizmetine tahsisten kaynaklanan değer arttırıcı öğelerin taşınmazın değerinin 

tespitinde dikkate alınmamasını gerektirir. Böylelikle el atma sonucu kamu 

hizmetine tahsis neticesinde taşınmaz üzerinde tesisler yapılmış yada değer arttırıcı 

niteklikler oluşmuşsa bunlar birey lehine kamulaştırmasız el atma bedelinin 

belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. “Dava konusu taşınmazın üzerine ..el koyma 

tarihinden sonra yapılmış bir tesis veya getirilmiş hizmet sözkonusu ise, el koyma tarihinden sonra 

taşınmazın niteliklerinde meydana gelen bu değişiklikler değer biçilmesinde gözönüne alınmaz.”  90 

*Taşınmazın Dava Tarihindeki Değeri 
16.05.1956 gün ve 1956/1-6 sayılı YİBK’da ve Yargıtay HGK ve HD 

kararlarında benimsendiği üzere, kamulaştırmasız el atma sebebiyle idare aleyhine  

açılan bedel davalarında taşınmazın dava tarihindeki bedeline hükmedilmelidir.  

“...Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili talebine ilişkindir. Bu nevi davalarda 

dava tarihine göre taşınmaza değer biçilmesi gerekir...” 91Kural , bu şekilde olmakla birlikte 

taşınmaz maliki önce müdahalenin men’i davası açıp müdahalenin men’i kararı 

alarak hüküm kesinleştikten sonra  bedel davası açarsa yada müdahalenin men’i 

davası açtıktan sonra davanın görülmesi sırasında ıslah yoluyla talebini bedele 

dönüştürürse dava tarihinin hangi tarih kabul edileceği konusunda farklı görüşler 

bulunmaktadır. 

                                                                                                                                     
HD, 10.02.1995, E. 1995/1716, K. 1995/2687, 5 HD, 24.11.1992, E.1992/17147K. 1992/24701, 5 
HD, 13.02.1992, 1991/35427E, 1992/4003K, 5 HD, 05.05.1992, E. 1992/5075K. 1992/12234 ) 
90 Böke, a.e, s.160-161 Şahiniz, a.e, s.145-146 Ulusoy, a.e ( HGK, 02.07.1980, E. 1978/3-747 K. 
1980/2111) 
91 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD 2005/11808E. 2005/13657K. 13.12.2005) 
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Birinci ihtimalde, taşınmaz maliki önce müdahalenin men’i davası açmış , 

mahkemeden hüküm almış bu hüküm kesinleşmiş ancak hükmün icrası yoluna 

gitmeyerek bedel davası açmış olabilir. Bu durumda el atılan yerin hangi tarihteki 

bedeline hükmedilecektir sorusu ortaya çıkmaktadır. 

Yargıtay 5 HD el atılan yerin müdahalenin men’i davasının ( yani ilk 

davanın) açıldığı  tarihteki bedeline hükmedilmesi gerektiğine karar vermiştir. 

Dairenin  düşüncesine göre, mal sahibiyle idare arasındaki anlaşmazlık ilk davanın 

açıldığı ( müdahalenin men’i davasının açıldığı) tarihte doğmuştur. Mal sahibi  

müdahalenin men’i davasını açtığı tarihte bu istek yerine taşınmazın bedelini de dava 

konusu yapabilirdi. Bu nedenle hükmedilecek değer anlaşmazlığın çıktığı ve dava 

konusu yapıldığı ilk davanın açıldığı tarihteki değer olarak tespit edilmelidir.Ancak 

aynı konuda HGK ise, el atılan yerin bedel davasının ( yani ikinci davanın) açıldığı 

tarihteki değerine hükmedilmesi gerektiğine karar vermiştir. HGK’na göre, el 

atmanın önlenmesi davası kesinleştikten  sonra bedel davası açılabilir. Bu durumda 

dahi, el atmanın önlenmesi davasının açıldığı tarihteki değer değil, son bedel 

davasının açıldığı tarihteki değer istenebilir. 

İkinci ihtimalde davacı  müdahalenin men’i davası açtıktan sonra davanın 

görülmesi sırasında ıslah yoluyla talebini bedele dönüştürmüş olabilir. Bu durumda 

bir görüş, müdahalenin men’i  davasının açıldığı tarihteki bedele hükmedilmesi 

gerektiğini savunurken diğer bir görüş ise, müdahalenin men’i davasının bedel 

davasına dönüştürüldüğü tarihteki bedele hükmedilmesi gerektiğini kabul etmektedir. 
92 

Görüldüğü gibi bu konuda Yargıtay’ın farklı kararları bulunmakta ve bu 

kararlar arasındaki çelişkilerin ortadan kaldırılabilmesi için bir YİBK’na ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 Belirtmek gerekir ki, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin 

belirlenmesinde uygulanacak hükümlere ilişkin kanunda bir düzenleme yoktur. 

Yargıtay tarafından da kabul edildiği üzere KK’nun  kamulaştırılacak taşınmazlara 

değer biçilmesine ilişkin hükümleri  kıyasen uygulanmaktadır.93Ancak belirtmek 

                                                
92 Şahiniz, a.g.e , s. 145-146 
93 Şahiniz, a.e, s. 147  Böke, a.g.e, s.163-169  ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  



 150

gerekir ki, kamulaştırmasız el atma davalarında KK’nun yalnız değer biçmeye ilişkin 

hükümleri kıyasen uygulanır. Bu durumlarda belirlenen miktar kamulaştıma bedeli 

olmayıp , kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat niteliğindedir  94 

2942 sayılı KK’nun 4650 sayılı kanunun 6. maddesi ile değişik 11. 

maddesinde kamulaştırma bedelinin tespitinde göz önünde bulundurulacak unsurlar 

dokuz bent halinde sayılmıştır. KK m.11 hükmünden de anlaşılacağı üzere 

taşınmazın değeri bilirkişi  ( KK m. 15 gereği ikisi teknik birisi de mahalli olmak 

üzere 3 kişilik bilirkişi kurulunca) marifetiyle  taşınmazda  keşif yapılarak tespit 

edilecektir.  

 Aşağıda KK m.11’de sayılmış bulunan taşınmazın değerinin tespitinde 

gözönünde bulundurulması gereken unsurlar  kısaca açıklanmaya çalışılacaktır. 

(1)Taşınmazın Cins Ve Nevinin Tespiti- Özellikle Arsa ve Arazi Ayrımının 
Yapılması  

KK m.11 f.1 ( a) bendi kamulaştırma bedelinin tespitinde öncelikle 

kamulaştırılan ( kamulaştırmasız el atılan) taşınmazın  cins ve nevinin  tespit 

edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda , kamulaştırılan ( 

kamulaştırmasız el atılan)  taşınmazın arsa, arazi veya kat mülkiyetine tabi bağımsız 

bölümlerden hangisine girdiğinin  tespit edilmesi gereklidir.95Bu tespit büyük bir 

önem taşımaktadır. Çünkü arsa ve arazilerin değerinin tespiti KK m.11’de farklı 

esaslara bağlanmıştır. Arsa vasfındaki taşınmazlara  “emsal esasına „ göre değer 

biçilirken , arazi vasfındaki taşınmazlar “gelir esasına „ göre değer biçilecektir. “... 

Taşınmaz arazi vasfında ise gelir metoduna göre arsa vasfında ise emsal karşılaştırması yapılmak 

suretiyle değer biçilmesi gerekir.” 
96 Arsa ve arazi vasfındaki taşınmazlara değer biçilmesi 

                                                                                                                                     
( çevirimiçi)http://www.bakale.com/ictihatlar.php?kat=3&siralama=SiraNo&artanazalan,  3 Ocak 
2008’ deki kararlar ( 5 HD, 01.02.2000, E. 1999/21368 K. 2000/1096, 5HD, E. 1998/19056 K. 
1999/58, 25.01.1999, 5 HD, 2002/11243E, 2002/15998K, 17.09.2002, 5 HD, 2003/12427E, 
2004/288K, 22.01.2004, 5 HD, 2004/2218E, 2004/3563K, 25.03.2004, 5 HD, 2004/390E, 
2004/2222K , 04.03.2004, 5HD, 2003/6474E 2003/8160K, 12.06.2003, 5 HD, 2004/8941E 
2004/8806K, 23.09.2004, HGK, 2003/5-252E, 2003/288K, 09.04.2003 5 HD 2004/629E. 2004/2334K  
05.03.2004 , 5 HD 2003/11700E. 2003/14641K. 18.12.2003, 5 HD 2006/13928E. 2007/490K. 
29.01.2007) 
94 Böke, a.e, s.164-165 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 2004/309E, 2004/2222K, 
04.03.2004 5 HD 2004/2218E 2004/3563K 25.03.2004  5 HD, 10.02.2004, 2003/13974E. 2004/836K. 
5 HD 2003/12427E. 2004/288K., 22.01.2004, 5 HD 2005/9432E. 2005/11746K. 07.11.2005, 5 HD, 
2004/8941E. 2004/8806K. 23.09.2004, 5 HD, 2004/11370E. 2004/11833K. 01.12.2004, 5 HD, 
2006/13928E. 2007/490K. 29.01.2007, 5 HD, 2003/11409E. 2004/468K. 26.01.2004, 5 HD, 
2003/14369E. 2004/688K. 30.01.2004 HGK, 2006/5-54E. 2006/31K. 01.03.2006) 
95 Böke, a.e, s.162 
96 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr. ( 5 HD 2005/9432E. 2005/11746K. 07.11.2005) 
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yöntemleri ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu noktada, sadece arazi 

ve arsa ayrımının ne  şekilde yapılacağı  açıklanacaktır. 

Kamulaştırılan taşınmazlara değer biçme esaslarını düzenleyen KK’nun 11. 

maddesinde arsa ve arazi ayrımı yapılmamıştır. Sadece, arsalara emsal esasına göre, 

arazilere ise gelir esasına göre değer biçileceği hükme bağlanmıştır. Arsa ve arazi 

ayrımının yapılması bakımından uygulamaya bakıldığında Yargıtay 5 HD ve 

Yargıtay 18 HD ile HGK’nun verdiği kararlardan bahsetmek yerinde olacaktır. Gerçi 

bu iki dairenin ve HGK’nun kararları arasında çelişki bulunması  ve dolayısıyla bir 

içtihat ayrılığı meydana gelmesi nedeniyle Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel 

Kurulunun ( YİBGK) 17.04.1998 tarihli ve E. 1996/3 K. 1998/1 sayılı kararıyla bu 

içtihat aykırılığı giderildiği gibi bugün bir taşınmazın arsa  yada arazi olup olmadığı 

hususunda bir değerlendirme yapılırken anılan YİBK’nda benimsenen ilkeler 

mahkemelerce gözönünde tutulmaktadır.  Ancak,  arsa ve arazi ayrımında kullanılan 

kriterleri ortaya koyan sözkonusu YİBK’dan bahsetmedilmeden önce  bu kararın 

verilmesinden önceki dönemde Yargıtay 5 HD ve Yargıtay 18 HD ile HGK’nun 

görüşlerine de değinmek yararlı olacaktır. 

Yargıtay 5. HD, gerek nazım imar planı gerekse de uygulama imar planı 

kapsamında bulunan taşınmazları başka hiçbir şart aramaksızın arsa vasfında kabul 

etmekteydi. Ancak eğer taşınmaz sözkonusu imar planlarının hiçbirisinin 

kapsamında yer almıyorsa bu taşınmazın  arsa sayılabilmesi için birtakım şartların 

gerçekleşmesini aramaktaydı. Buna göre, nazım imar planı ve uygulama imar planı 

kapsamında yer almayan bir taşınmazın  arsa kabul edilebilmesi için ya belediye 

sınırları içerisinde yada belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunması 

gerekmekteydi.Bu şartlardan birine ek olarak, ayrıca etrafının meskun olması ve 

belediye hizmetlerinden yararlanması aranmaktaydı. 97 

Yargıtay 18. HD ve HGK ise, sadece uygulama imar planı kapsamında yer 

alan bir taşınmazı başka hiçbir şart aramaksızın arsa vasfında kabul etmekteydi. 

Ancak eğer taşınmaz  uygulama imar planı kapsamında değilse, bu taşınmazın arsa 

kabul edilebilmesi için, ya nazım imar planı kapsamında bulunmasını  yada belediye 

sınırları içersinde veya belediye mücavir alan sınırları içersinde yer almasını 

                                                
 
97 Şahiniz, a.g.e, s. 151 
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aramaktaydı.  Bu şartlardan birine ek olarak ayrıca, etrafının meskun bulunması  ve 

belediye hizmetlerinden yararlanması gerekmekteydi. 98 

Görüldüğü üzere Yargıtay 5 HD nazım imar planı içerisinde yer alan 

taşınmazları hiçbir ek şart aramaksızın arsa olarak nitelendirirken , 18 HD ve HGK 

ise, nazım imar planı içersinde yer alan taşınmazların arsa olarak kabul edilebilmesi 

için ayrıca, meskun ve belediye hizmetlerinden yararlanan yerler arasında  bulunması 

şartını aramaktaydı. Bu içtihat aykırılığı YİGK’nun 17.04.1998 E. 1996/3 K. 1998/1 

sayılı kararıyla giderilmiştir.Anılan YİBK şöyle bir çözüm getirmiştir: 99  

“ ..Belediyelere ait usulüne  uygun olarak onaylanıp yürürlüğe konulan nazım imar planı 

kapsamındaki taşınmazların arsa sayılabileceği, ancak nazım imar planlarının çok geniş alanları 

içine alabilecek tarzda da düzenlenebildiği ve özellikle  beldeler için yapılan nazım imar planlarının 

beldenin idari sınırlarının tamamını içine alabildiği , yerleşim yerlerine ve belediyece hizmet getirilen 

bölgelerin çok uzağında bulunan ve bölgedeki yerleşim yerinin genişliği ve nüfus artışı ile nüfus 

yoğunluğuna göre yakın zamanda iskana açılması mümkün olmayan yerlerin nazım imar planı 

sınırları içine dahil edildiği ve yerleşim yerlerinden uzakta olan birkısım taşınmazların da sırf 

kamulaştırmayı sağlamak amacıyla plan kapsamında gösterilebildiği gözetilerek , belirtilen 

durumlarda taşınmaz  belediye nazım imar planı içinde olsa dahi arsa olarak kabul edilemeyeceği 

görüşü benimsenmiştir „ 

“..nazım imar planında yer alan taşınmazların arsa olarak nitelendirilmelerinde yalnız bu 

durumlarının değil, ait oldukları belediyelerin yerleşim ve nüfus yoğunluğunun, ulaşım ve alt yapı 

hizmetlerinden yararlanma olanak ve olasılıklarının , yerleşim merkezlerine uzaklıklarının, nazım 

imar planı içindeki konumları ve kullanım biçimleri , planlanan kapsamda ve süre içinde yerleşim 

alanlarına dönüşme olasılıklarının da gözönünde bulundurulacağı öngörülmüştür...Buna göre, 

belediye nazım imar planında yer alan bir taşınmaz arsa  sayılabilecek ise de , onun arsa olarak 

nitelendirilip buna göre değerlendirilmesinde , esas olmak üzere, nazım imar planının ait olduğu 

belediyenin yerleşim alanının devamında, uzantısında yer alması, alt yapı hizmetlerine henüz 

kavuşmamış olsa bile, istendiğinde imara açılabilecek ve bunlardan yararlanabilecek konumda, 

belediyenin nüfus ve yapılaşma yoğunluğundaki artış itibariyle uygulama imar planının 

düzenlenebileceği aşamaya gelinmiş olması gibi hususlarının da araştırılıp gözönünde 

bulundurulacağı öngörülmekte, buna karşılık taşınmaz belediye nazım imar planı içinde olmasına 

rağmen bu plandaki konumu itibariyle iskanın yasaklanmış bulunması , nazım imar planının ait 

olduğu beldenin nüfusu , gelişmesi, yapılaşma yoğunluğu ve taşınmazın yerleşim merkezine uzaklığı 

gibi nedenlerle uygulama imar planı hazırlanmasının yakın bir olasılık olmadığı ve daha önce planda 

yer almadığı halde , yürürlükteki mevzuat gereğince kamulaştırılabilmesi amacıyla ve hemen 

                                                
98 Şahiniz, a.e, s. 151-152 
99 Şahiniz, a.e, s.153-154 
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kamulaştırma kararından önce nazım imar planı kapsamına alınmış olması gibi haller de arsa 

değerlendirmesinde gözönünde bulundurulacaktır. „  

YİBK, karardan yapılan alıntıdan anlaşılacağı üzere, uygulama imar planı 

kapsamında yer alan taşınmazların başka hiçbir şart aramaksızın arsa olarak kabul 

edileceği esasını  benimsemiştir. Nazım imar planı kapsamında yer alan 

taşınmazların başka hiçbir şart aranmaksızın mutlaka arsa sayılmasını benimseyen 5 

HD’nin ve nazım imar planı içindeki taşınmazların arsa olarak kabulü için mutlaka 

ek  şartlar ( meskun olması ve belediye hizmetlerinden yaralanması şartları) arayan  

HGK ve 18 HD’nin görüşlerini  ise kabul etmemiş ve her iki  görüşe de  esneklik 

getiren ortalama bir çözüm getirmiştir. Buna göre, nazım imar planı kapsamında olan 

taşınmazlar somut olayın özellikleri çerçevesinde yapılacak bir değerlendirmeyle ( 

bu değerlendirmede, nazım imar planının ait olduğu belediyenin yerleşim alanının 

devamında, uzantısında yer alması, alt yapı hizmetlerine kavuşmamış olsa bile , 

istendiğinde imara açılabilecek ve bunlardan yararlanabilecek konumda bulunması , 

belediyenin nüfus ve yapılaşma yoğunluğundaki artış itibariyle uygulama imar 

planının düzenlenebileceği aşamaya gelinmiş olması gibi  hususlar dikkate alınacak 

ve bu şartların gerçekleştiği tespit edildiği takdirde)  başka herhangi bir koşul 

aranmaksızın arsa sayılabilecektir. Yada  somut olayın özellikleri çerçevesinde 

yapılan değerlendirmede taşınmaz nazım imar planı içerisinde yer almakla birlikte , 

bu plandaki konumu itibariyle iskanının yasaklanmış olması, nazım imar planının ait 

olduğu beldenin nüfusu , gelişmesi , yapılaşma yoğunluğu ve taşınmazın yerleşim 

merkezine uzaklığı gibi nedenlerle uygulama imar planının hazırlanmasının yakın bir 

olasılık olmadığı ve daha önce planda yer almadığı halde, yürürlükteki mevzuat 

gereğince kamulaştırılabilmesi amacıyla ve hemen kamulaştırma kararından önce 

nazım imar planı düzenlenmiş veya mevcut nazım imar planı kapsamına alınmış 

olması gibi hallerde taşınmaz arsa olarak kabul edilmeyecek ve arazi olarak değer 

biçilecektir.  

Kısacası,  taşınmaz  uygulama imar planı kapsamında ise hiçbir ek şart 

aranmaksızın  arsa kabul edilmektedir.  Fakat, eğer taşınmaz , nazım imar planı 

kapsamında ise, arsa olarak kabul edilebilmesi için birtakım olumlu ve olumsuz 

şartlar aranacaktır. Bunlar; 
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1-Bu taşınmaz yerleşim yerlerine ve alt yapı hizmetlerine uzak mesafede 

bulunmamalıdır.  

2-Yakın zamanda yerleşime açılabilecek bölge içinde bulunmalıdır.  

Bu iki şartın birlikte gerçekleşmesi halinde taşınmaz arsa olarak kabul edilecek, 

birinin  gerçekleşmemesi taşınmazın  arsa olarak kabulüne engel olacaktır. 100 

Eğer taşınmaz  imar planları ( uygulama ve nazım imar planları) kapsamı 

dışında ise arsa olarak kabul edilebilmesi için ise taşınmazın;  

1-Belediye veya belediye mücavir alan sınırları içinde bulunması 

2-Etrafının meskun bulunması ( fiilen yerleşim alanına dönüşen bölge içinde olması) 

3-Belediye hizmetlerinden yararlanması, yani belediye hizmetlerinin ( yol, su, 

elektrik, hava gazı, doğal gaz, kanalizasyon, otobüs  gibi) taşınmazın  bulunduğu 

bölgeye gelmiş olması lazımdır. Yukarıda yazılı koşulları taşımayan taşınmazlar  

arazi vasfında kabul edilecektir.  

Arsa ve arazi ayrımının yapıldığı Yargıtay kararlarına kısaca değinilirse; 
Yargıtay  kamulaştırmasız el atılan yer bedelinin tahsili   davalarında ,  

taşınmaza değer biçilirken mahkemece taşınmazın vasfının kanun gereği olarak 

re’sen belirlenmesi , bu  belirleme yapılırken ise taşınmazın el atma  günüdeki 

niteliğine göre arsa veya arazi olup olmadığının  tespit edilmesi gerektiğini   kabul 

etmektedir. 101  

Taşınmazın arsa olarak kabul edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi için ise,“  

belediye imar planı içinde bulunması , olmadığı takdirde, belediye veya mücavir alan sınırları içinde 

olması, ayrıca belediye hizmetlerinden yararlanması ve etrafının meskun olması „ 

aranmaktadır.102Bu koşulların mevcut olmadığı hallerde taşınmaz arazi vasfında 

kabul edilerek değerlendirilmektedir.  

                                                
100 Şahiniz, a.e, s. 154-155 
101 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  Böke, a.g.e, s. 272’deki kararlar ( 5 HD 2005/7647E. 
2005/10964K. 17.10.2005, 5 HD, 1995/1716E, 1995/2687K, 10.02.1995)  
102 Şahiniz, a.g.e, s. 156-159 Böke, a.e, s. 272-308 Adnan  Koray, “ Kamulaştırmasız El Atma 
Davaları Klavuzu”, ( çevirimiçi)http:/www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829, s. 10-11, 3 
Ocak 2008 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr’deki kararlar ( 5 HD, 2002/17892E, 2002/22802K, 
16.12.2002, 5 HD, 11.05.1998, E. 1998/5524 K. 7320, 5 HD, 05.10.1999, 1999/14823E, 14877K, 
18HD 2002/5266E, 2002/6061K, 27.05.2002, 18HD, 1993/9128E 1993/11071K 19.10.1993, 5 HD, 
1996/5830E, 1996/5103K, 15.04.1996, 5 HD, 1989/23240E, 1989/11098K, 25.05.1989, 5 HD 
1989/17401E, 1989/7389K, 11.04.1989, 18 HD, 1997/11379E, 1998/749K, 05.02.1998, 18 HD, 
1998/2296E, 1998/4631K, 30.04.1998, 18 HD, 1998/3639E 1998/4823K, 04.05.1998, 5 HD, 
1995/17756E 1995/18998K, 20.11.1995, 5 HD, 1995/2286E 1995/3353K, 17.02.1995, 5 HD, 
1991/31925 E 1992/1150 K, 29.01.1992, HGK 1992/5-165 E 1992/286 K, 29.04.1992, HGK 1999/18-
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17.04.1998 gün E. 1996/3 K. 1998/1 sayılı YİBK’da kabul edilen nazım imar 

planı içerisinde yer alan taşınmazların hangi koşullarla arsa sayılabileceğine ilişkin 

temel ilkeler Yargtay HD’leri tarafından verilen kararlarda da baz alınarak 

uygulanmaktadır. Nazım imar planı içinde yer alan ancak belediye hizmetlerinden 

yararlanmayan ve meskun yerler arasında yer almayan bir taşınmazın arsa olarak 

değerlendirilebilmesi Yargtay’a göre ,“ plan içine alındığı tarih , yerleşim merkezine uzaklığı, 

plandaki konumu, sınırları ve mücavir alan içinde yer aldığı belediyenin nüfus ve yapılaşma 

yoğunluğu , genişleme hızı, taşınmazın alt yapı hizmetlerine yakınlığı gibi tüm bilgilerin toplanıp 

belgelenerek , bu verilere göre taşınmazın nazım imar planının hazırlanma amacı olan uygulamalı 

imar planına alınmasının yakın bir olasılık olmasına veya bu veriler taşınmaz yönünden olumlu olup 

bu niteliklerine göre taşınmazın arsa olarak değerlendirilmesini haklı kılmasına bağlıdır. „ 
103 

 Yargıtay’a göre,  taşınmazın imar planı içerisinde yer alması her durumda 

onun arsa sayılması için yeterli olmaz. Eğer taşınmaz kamulaştırmanın gerçekleşmesi 

için ve bu amaçla plan kapsamına alınmışsa , imar planı kapsamında olması  arsa 

olarak kabul edilmesi sonucunu doğurmaz. Ayrıca taşınmazın belediye 

hizmetlerinden ( yol, ulaşım, elektrik, aydınlatma, çöp toplama, su, kanalizasyon 

gibi) yararlanması ve meskun yerler arasında yer alması gereklidir. “Taşınmazın salt 

kamulaştırma amacıyla , kamulaştırmadan hemen önce veya kamulaştırmadan  sonra imar planı 

kapsamına alındığı hallerde  taşınmazın bu işlemlere tabi tutulmasından önceki niteliklerine bakılarak 

arsa yada arazi olup olmadığının tespit edilmesi gereklidir. „ 104  

Yargıtay  taşınmazın aynı anda hem nazım imar planı hem de uygulama imar 

planında yer almasına olanak bulunmadığını, taşınmaz uygulama imar planı 

kapsamına alındığında artık nazım imar planından çıkarılmış olduğunu, bu nedenle 

                                                                                                                                     
204E, 1999/180 K, 24.03.1999, HGK 11.11.1998 1998/5-719E, 799 K HGK 24.03.1999 , 1999/18-
204E. 1999/180K. 5 HD 2004/9487E. 2004/10387K., 25.10.2004 , 5 HD, 2004/2792E. 2004/4556K, 
13.04.2004, 5 HD, 2003/12128E. 2004/1656K, 24.02.2004,  18 HD 2002/5049E. 2002/5913K., 
21.05.2002 5 HD 2006/12062E. 2006/13227K. 04.12.2006 5 HD 2004/13295E. 2005/376K. 
27.01.2005, 5 HD 2004/9487E. 2004/10387K. 25.10.2004, 5 HD 2004/7998E. 2004/10333K. 
22.10.2004 5 HD 2003/13028E. 2004/2653K. 11.03.2004 , 5 HD 2004/68E. 2004/1925K. 27.02.2004, 
5 HD 2003/12377E. 2004/294K. 22.01.2004) 
103 Böke, a.e, s. 294-301’deki kararlar ( 18 HD, 1998/2555E 1998/6168K, 26.05.1998, 18 HD, 
1998/5641E 1998/6962K, 09.06.1998, 18 HD, 1998/3639E 1998/4823K, 04.05.1998, 18 HD, 
1998/4720E 1998/5764K, 21.05.1998) 
104  Böke, a.e, s. 296-297 s. 279-291’deki kararlar ( 18 HD, 1998/6685E 1998/8142K, 30.06.1998  18 
HD, 1998/1864E 1998/2476K, 12.03.1998, 18 HD, 1996/9173E 1996/10501K, 26.11.1996, 18 HD, 
1997/10263E 1997/11244K, 25.11.1997) 
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dava konusu taşınmazın uygulama imar planı kapsamı içinde kalıp kalmadığının 

saptanarak  taşınmaza değer biçilmesi gerektiğini  kabul etmektedir.105 

Eğer taşınmaz köy idari sınırları içinde bulunup , herhangi bir belediye veya 

mücavir alan sınırları içinde bulunmuyor ve belediye hizmetlerinden yararlanmıyor , 

köy muhtarlığınca sunulan hizmetlerden yararlanıyorsa , arsa olarak değil, tarım 

arazisi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  106Ancak eğer taşınmaz köyün 

meskun ( yerleşik) bölgesinde bulunuyor ve üzerinde bir bina mevcut ise, taşınmazın 

hakim vasfı dikkate alınarak arazi mi yoksa arsa mı olduğu tespit edilmelidir. 107 

Yargıtay  taşınmaz mal tapuda tarla  olarak kayıtlı olsa bile , kamulaştırma 

tarihinde belediye imar planı içerisinde olması, olmadığı takdirde belediye veya 

mücavir alan sınırları içinde bulunması, ayrıca belediye hizmetlerinin tümünden 

yararlanması ve etrafının meskun olması halinde arsa sayılabileceğini kabul 

etmektedir. 108  

(2)Taşınmazın Yüzölçümü 
KK m.11 1. fıkasının b bendinde taşınmazın değerinin  belirlenmesinde 

gözönünde bulundurulacak diğer bir unsur olarak taşınmazın yüzölçümünden 

bahsedilmiştir.Taşınmazın yüzölçümünün az yada çok olması değerinin  tespitinde 

etkili olur. Küçük yüzölçümlü taşınmazlar genellikle daha çok alıcı bulur ve kolay 

satılırlar. 

Ayrıca taşınmazın yüzölçümü kısmi kamulaştırma ( kamulaştırmasız el atma) 

yapılıp yapılmadığının saptanması ve yine kısmi kamulaştırma (kamulaştırmasız el 

atma) halinde kamulaştırmadan ( kamulaştırmasız el atmadan) arta kalan kısımda 

değer artışı yada azalışının meydana gelip gelmediğinin saptanması bakımından  da 

önem taşır. 109Taşınmazın yüzölçümü, dosyadaki tapu kaydı, kroki ve diğer bilgilerin 

zeminle uyumlu olup olmadığı bilirkişiler tarafından keşif yoluyla saptanır. 110 

(3)Taşınmazın Kıymetini Etkileyebilecek Bütün Nitelik Ve Unsurları Ve Her 
Unsurun Ayrı Ayrı Değeri  

                                                
105 Böke, a.e, s.306-307’deki kararlar  ( HGK, 1998/18-488E 1998/390K, 03.06.1998, HGK, 1998/18-
570E 1998/581K, 08.07.1998 5 HD 2007/665E. 2007/1125K. 06.02.2007) 
106 Şahiniz, a.g.e, s.159’deki kararlar ( 5 HD, 06.07.1998, 1998/9021E 11112K, 18 HD, 1998/821 E 
1998/1439K , 19.02.1998) 
107 Böke, a.g.e, s. 283-284 ( 5 HD, 1985/12147E 1985/13049K, 28.11.1985) 
108 Böke, a.e, s.286-287 ( 5 HD, 1993/13253E 1993/17895K, 11.10.1993) 
109 Şahiniz, a.g.e, s.162 
110 Böke, a.g.e, s.162 
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KK m.11 1. fıkra c bendine göre ise, taşınmaza değer biçilirken, değerini 

etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlar ile bu unsurların ayrı ayrı değerleri 

gözönünde bulundurulmalıdır. Bu hükme göre, kamulaştırılan (kamulaştırmasız el 

atılan) taşınmazın değerine etki edebilecek ( bu değeri arttıracak veya azaltacak) 

bütün nitelik ve özellikler ve bunların her birinin değere etkisi ( değeri ne oranda 

arttırdığı yada azalttığı) ayrı ayrı belirtilecektir. Bilirkişiler, raporlarında taşınmazın 

değerine etki edebilecek bütün nitelik ve özelliklere ve bunların değere olan 

etkilerine ayrı ayrı yer vermelidirler. Bu hususlara yer verilmeyen bilirkişi raporları 

hükme dayanak yapılamaz.111 

(4)Vergi Beyanı 
KK m.11 1. fıkrasının d bendine göre  kamulaştırılan ( veya kamulaştırmasız 

el atılan) taşınmazlara değer biçmede gözönünde bulundurulacak diğer bir unsur da, 

taşınmazın varsa vergi beyanıdır.  Belirtmek gerekir ki, vergi beyanına göre 

kamulaştırma bedelinin tespit edilmesine imkan tanıyan hüküm AY m.46 ile  

yürürlükten kaldırılmıştır. Zira, vergi beyanları yada resmi makamlarca yapılan 

kıymet takdirleri , genellikle taşınmazın gerçek değerini yansıtmadığından ve gerçek 

değerden çok düşük değerler belirlendiğinden, kamulaştırma bedelinin tespitinde 

vergi değerinin nazara alınması ağır ve telafi edilemez haksızlıklara yol açabilir.  

AY’da yapılan değişiklikle  kamulaştırma bedelinin  tespitinde vergi 

değerinin esas alınmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına paralel olarak KK’nun değer 

tespiti esaslarını düzenleyen 11. maddesinin  d bendinde kamulaştırma bedelinin 

tespitinde varsa vergi beyanının gözönünde bulundurulacağı hükme bağlanmıştır. Bu 

düzenleme çerçevesinde vergi beyanının bulunmaması , kamulaştırma bedelinin 

tespitine engel olmayacaktır. Çünkü kanun koyucu  varsa vergi beyanının taşınmazın 

değerinin tespitinde nazara alınacağını belirtmiştir. Ayrıca vergi değerleri, ister 

taşınmaz sahibi tarafından bildirilmiş olsun ister vergi komisyonları tarafından tespit 

edilmiş olsun kamulaştırma bedelinin tespitinde hiçbir bağlayıcı nitelik 

taşımamaktadır. Bilirkişiler bildirilen vergi beyanındaki miktarla bağlı olmayıp , bu 

miktar bilirkişilerce takdiri bir unsur olarak gözönünde bulundurulacak , vergi 

beyanındaki miktardan daha az yada daha çok değer biçilebilecektir. 112 

                                                
111 Şahiniz, a.g.e, s.164  
112 Şahiniz, a.e, s.162-163 
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Yargıtay kararları incelendiğinde, dava konusu taşınmazın ve somut emsal 

alınan taşınmazın emlak vergisine esas alınan yada alınması gereken değerlerinin 

ilgili belediyelerden getirilerek , kamulaştırma bedeli tespit edilirken esas alınan 

diğer unsurlarla birlikte gözönünde tutulması gerektiği yolunda kararlar verildiği 

görülmektedir.“Kamulaştırma Yasasının 11. maddesi (d) bendi kıymet takdirine esas tutulacak 

unsurlar arasında vergi beyanını da saymıştır. Özellikle mutadın üzerinde yüksek meblağlara ulaşan 

değerlendirmelerin olabildiğince değişik unsurlarla teyit edilmesi gerekir. Değerlendirme tarihinde 

beyan edilen emlak vergisine esas metrekare birim değerleri, kamulaştırma bedelinin tespiti için tek 

başına yeterli değildir. Ancak, gerek beyan edilen miktarla takdir edilen miktar , gerek emsalle 

kamulaştırılan taşınmazın oranının mukayesesi açısından önem taşır. Mahkemece dava konusu 

taşınmazın ve emsal taşınmazın değerlendirme tarihindeki vergi beyanlarının bulundukları sokak veya 

cadde için emlak vergisine esas olmak üzere , belediyelerce belirlenen metrekare fiyatlarının ilgili 

belediyelerden getirtilip değerlendirmenin sıhatinin bu belgelerle denetlenmesi gerekir. „  113  

(5)Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Takdirleri 
KK m.11’ f.1 e bendine göre, kamulaştırma  bedelinin tespitinde  

kamulaştırma tarihinde resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerinin de dikkate 

alınması gerekmektedir. Bu hüküm kamulaştırmasız el atılan  taşınmaz bedelinin 

tespitinde de uygulanacağından , bu durumda el atılan taşınmaz ve çevresinde, el 

atma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerinin celbedilmesi ve 

bilirkişiler tarafından dikkate alınması gereklidir. Resmi makamlarca yapılmış olan 

kıymet takdirleri  kapsamına ; Emlak Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 

vergi dairesinin  tespit edeceği matrah değerler  ve yine aynı kanunun ilgili maddesi 

gereğince  arsalarla ilgili olarak asgari ölçüde birim tespitine ilişkin değerler  ile 

ihaleye çıkarılan veya icra memuru marifetiyle satışa çıkarılan taşınmazların tespit 

edilen değerlerinin girdiği kabul edilmektedir .114 

Resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri de değerin tespitinde 

bilirkişiler için bağlayıcı olmayan , takdiri bir unsur niteliği taşımakla birlikte, 

bilirkişi raporlarında ( vergi beyanı gibi) bunların da yer alması ve değere etkilerinin 

tartışılması gerektiği kabul edilmektedir. Resmi makamlarca yapılmış kıymet 

                                                
113 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  Böke, a.g.e, s.171-178’deki kararlar ( 18 HD, 1999/3107E 
1999/5180K, 26.04.1999, 18 HD, 1999/11005E 1999/13179K, 25.10.1999, 18 HD, 2000/9592E  
2000/9738K, 02.10.2000, 18 HD, 1999/5454E 1999/7281K, 07.06.1999 18 HD, 2002/10226E. 
2002/11922K. ,09.12.2002 5 HD  2005/14132E. 2005/13919K. 19.12.2005, 5 HD 2004/3677E. 
2004/4874K. 21.04.2004)  
114 Şahiniz, a.g.e, s. 163-164 Böke, a.e, s.162 
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takdirlerine yer verilmeyen ve değere etkilerinin  tartışılmadığı bilirkişi raporları  

hükme esas alınamaz. 115 

(6)Arsalarda Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal 
Satışlara Göre Satış Değerinin   Tespiti  

KK m.11  f.1  g bendinde arsa vasfındaki taşınmazlara kamulaştırma günüden 

önceki özel amacı olmayan emsal satışlar esas alınmak suretiyle değer biçileceği 

belirtilmiştir. Bu değer biçme yöntemi “emsal esasına göre değer biçme „ ,“emsale 

göre değer biçme „ veya “emsal karşılaştırması yapılmak suretiyle değer biçme „ 

şeklinde adlandırılmaktadır. Arsa Vasfındaki Taşınmazlarda Kamulaştırmasız El 

Atma Bedelinin  Tespiti başlığı altında  bu yöntem  ayrıntılı olarak inceleneceğinden  

burada üzerinde durulmayacaktır. 

(7)Arazilerde Taşınmaz Mal Veya Kaynağın Kamulaştırma Tarihindeki Mevki 
ve Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelire 
Göre Değerin Tespiti 

KK m.11 f.1  f bendine göre, arazi vasfındaki taşınmaz  mallara “ taşınmaz 

mal veya kaynağın olduğu gibi kullanılması halinde getirececeği  net gelir „ esas 

alınarak değer biçileceği ifade edilmiştir. Bu değer biçme yöntemi “gelir esasına göre 

değer biçme „ olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntem Arazi Vasfındaki Taşınmazlarda 

Kamulaştırmasız El Atma Bedelinin Tespiti başlığı altında ayrıca ayrıntılı olarak  

inceleneceğinden  burada üzerinde durulmayacaktır.  

(8)Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazlarda Yapının Değerinin Tespiti  
KK m.11 f.1  h bendine göre, taşınmaz üzerindeki yapıların değeri “ resmi 

birim fiyatları ve yapı maliyet hesapları ve yıpranma payı „ esas alınarak hesaplanır. 

Bu konuda Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazın (arsa veya arazinin) Kamulaştırmasız 

El Atma Bedelinin Tespiti başlığı altında ayrıntılı açıklamalarda bulunulacaktır.  

(9)Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçüler  
KK m.11 f.1  i bendinde “bedelin tespitinde etkili olabilecek diğer objektif 

ölçülerin „ de kamulaştırma ( veya kamulaştırmasız el atma)  bedelinin tespitinde 

dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. Böylece, kanun koyucu kanunun hazırlanması 

sırasında akla gelmeyen, fakat değere etkisi olan herhangi bir unsurun da 

bilirkişilerce gözönünde bulundurulabileceğini kabul etmiştir. 116 

                                                
115 Şahiniz, a.e  
116 Şahiniz, a.e, s.165 
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KK m.11  f.1 i bendindeki objektif  ölçüler kavramının Yargıtay kararları 

incelendiğinde kural olarak yalnızca arazi vasfındaki taşınmazlara değer 

biçilmesinde kullanıldığı görülmektedir. Arazilerin değerinin tespitinde gözönünde 

bulundurulacak objektif değer arttırıcı  unsurlarla ilgili temel ilkeler  HGK’nun 

16.12.1992 gün E. 1992/18715E, 740K. sayılı kararı  ile ortaya konulmuş olup,  bu 

temel ilkeleri  açıklayabilmek için sözkonusu karar üzerinde  durmak yerinde 

olacaktır.117   

 Karara göre, “ Kamulaştırma Kanunun 11. maddesi f bendi uyarınca , kamulaştırma 

tarihindeki mevkii ve şartlarına ve olduğu gibi kullanılması  halinde getireceği net gelire göre, 

taşınmazlara belirlenen değerin, ayrıca aynı maddenin i bendine göre arttırılabilmesi için , artırma 

unsuru olan objektif ölçülerin açık, seçik tüm nitelikleri ile belirtilmesi yanında , bu ölçülerin araziye 

getirdiği katkıların ne olduğu ve arazi değerini hangi nedenlerle etkilediklerinin de açıklanması 

gerekir. Yasada  öngörülen objektif ölçülerin f bendinde açıklandığı gibi , arazinin  olduğu gibi 

kullanılması haline yönelik olup, ileride gelişebilecek kültürel ve sosyal faaliyetler , bu objektif ölçüler 

kapsamında mütalaa edilemez.”  

O halde, objektif ölçüler nedeniyle taşınmazın  KK m.11.  f.1  f bendi gereği 

hesaplanan değerinde arttırıma  gidilebilmesi için genel deyimlerle objektif  ölçülerin 

varlığından bahsedilmesi yeterli olmayıp, bu ölçülerin açık seçik bir biçimde 

belirtilmesi, arazinin değerine katkı oranlarının ve hangi nedenlerle arazinin değerini 

etkilediklerinin açıklanması gereklidir. Ayrıca, tarımsal faaliyet ve gerekler dışında 

bir nedenle arttırım yapılmaz. İleride gelişebilecek sosyal ve kültürel faaliyetlerin de 

objektif ölçüler kapsamında arazinin değerine katkıda bulunan bir unsur olarak kabul 

edilmesi mümkün değildir.  

“Diğer taraftan Kamulaştırma Kanununun 11’inci madde i bendine göre diğer objektif 

ölçüler nedeni ile, bilimsel metodla bulunan değerin  artırılması gereken hallerde bu artırım oranının 

, uygulanan bilimsel metodun öğelerini anlamsız kılacak veya onları bertaraf edecek ölçüde 

olmamasına dikkat edilmelidir. Arazilerde bedel esas itibariyle , maddenin  f bendine göre 

belirlendiği , asıl değeri belirleyen öğelerin bu bentte yer aldığı nazara alınmalı , bunun dışında ( i 

bendindeki) artırımların temel ve esas öğelere göre yapılan asıl değeri anlamsız kılacak oranlarda  

yüksek olmamasına  özen gösterilmelidir. Gerçekten, taşınmazın f bendinde sözü edilen mevkii ve 

şartları ve olduğu gibi kullanılması halinde geticeceği net gelir esas alınacağı cihetle bu net gelirin 

bulunması için yapılan uygulama; taşınmazın coğrafi ve topoğrafik konumu, toprak yapısının 

sulanabilir olup olmadığı , verim düzeyini, ekilebilecek ürün cinsini ve verimini , yetiştirme 

                                                
117 Şahiniz, a.e, s. 186-187  Böke, a.g.e, s.188-190 
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masraflarını ve daha birçok öğenin araştırılıp saptanmasını öngörmektedir. Böylesine ayrıntılı bir 

araştırma ve hesap işleminden sonra gene kendi içersinde birçok öğeyi içeren kapitalizasyon faiz  

oranının  da seçilip (%3-%15 arasında değişen) yıllık net gelire uygulanmasının ardından , bilimsel 

yöntemle  bulunan değerin , i bendine göre öbjektif ölçüler nedeni ile artırma oranının yüksek 

tutulması... Yasaya aykırı bir sonucun doğmasına neden olacaktır.” 
118

 

 Görüldüğü gibi, sözkonusu HGK kararında ayrıca; objektif ölçüler nedeniyle 

taşınmazın değerinin arttırılması halinde bu arttırım oranının taşınmazın asıl değerini 

belirleyen f bendindeki öğelerin dikkate alınması suretiyle bulunan değeri anlamsız 

kılacak oranda yüksek tutulmaması ve kapitalizasyon faiz oranının seçilmesinde 

dikkate alınmamış olması gerektiği  de vurgulanmıştır. 

 Yine kararda,  11. maddenin i bendine dayalı diğer objektif ölçülere göre 

arttırımın kanun hükümlerinin uygulanması  suretiyle ve bilimsel yöntemle bulunan 

değerin bir mislini ( % 100’ünü) geçmemesi gerektiği ifade edilmiştir.“.... objektif 

ölçülerin niteliği ve dava konusu taşınmazın değerine katkısı dikkate alınarak , misli %100’ü 

geçmeyen bir oranda artırılıp, bu değer esas alınmak suretiyle diğer unsurlar ile birlikte 

hesaplanacak artırıma  karar vermek olmalıdır.” 
119Benzer kararlar  Yargıtay HD’leri 

tarafından da verilmiştir. 120 

Yargıtay KK m.11 1. fıkra f bendi gereği arazilere kamulaştırma tarihindeki 

mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelire 

göre değer biçileceğini ve i bendi gereği net gelir esasına göre bulunan esas değerin 

ancak belli bir ölçüde arttırılabileceğini kabul etmekte ve taşınmazın mevki ve 

koşullarına ilişkin özellikleri f bendi kapsamında net gelirin belirlenmesinde nazara 

alındığından ayrıca i bendi gereği objektif ölçüler kapsamında  mükerrer olarak 

değerlendirmeye alınamayacağını belirtmektedir. “ Taşınmazın kumlu- taşlı, bünyede derin 

geçirgen , havadar , iyi su tutma kapasitesine sahip nitelikte olması ve ana yollara yakınlık, ulaşım ve 

pazarlama kolaylığı, değer biçme ilkelerinden net gelirin esas unsurunu oluşturan yer ( mevki) ve 

koşullara ilişkindir. Bu nedenle, aynı unsur bedelin saptanmasında etkili olacak  diğer objektif ölçü 

diye tekrar gözönüne alınamaz.” 121 

Yargıtay kararları incelendiğinde, arazi niteliğindeki taşınmazlara değer 

biçilmesinde  KK m.11 f.1  f  bendi gereği bulunan yıllık net gelire kapitalizasyon 

                                                
118 Şahiniz, a.e   Böke, a.e  
119 Şahiniz, a.e, s.188 Böke, a.e, s.190 
120 Böke, a.e, s.190-193’ deki kararlar (18 HD E. 1992/2068 K.1992/2741 21.04.1992, 18 HD, E. 
1992/1560K. 1992/2193 31.03.1992, 18 HD, E.1992/8749 K. 1992/9307 12.10.1992) 
121 Böke, a.e, s.199-200 
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faizi uygulanarak gerçek değerin hesaplanması gerektiği kabul edilmektedir. Aynı 

maddenin i bendine göre, bedelin tespitinde etkisi olan diğer objektif ölçüler de 

dikkate alınarak değer belli bir oranda arttırılır. Ancak kapitalizasyon faiz oranının 

belirlenmesinde etkili olan faktörler i bendi kapsamında tekrar değerlendirilerek 

mükerrer değerlendirme yapılıp taşınmazın değerinin arttırılması yoluna gidilemez. 

“... kapitalizasyon faiz oranı aynı zamanda arazinin  rantı ile satış değeri arasındaki oranını 

belirlediğinden  faiz  oranı belirlenirken arazinin verimine etkili ( sulu taban arazisi , toprağın terkibi, 

ekilebilecek ürünler) faktörler yanında satış  değerine etkili olabilecek faktörler de ( önemli yerleşim 

birimlerine yakınlığı , tarımsal amaçla alt yapı olanakları vs.) dikkate alınır. İşte sözü edilen i bendi 

bu hususlar dışında  olup arazinin  değerine ( artırım veya düşme) etkili olabilecek  objektif ölçülere 

ilişkindir. Bunlar da Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, tarımsal faaliyet ve gerekleri ile 

ilgili niteliklerdir. Ürünün pazarlama olanaklarını  arttırıp kolaylaştıran , büyükşehirlere  ve ana 

yollara yakınlık gibi unsurlarla maliyeti düşüren , üretimi kolaylaştıran nitelikler bu faktörler 

arasındadır. Bu nedenlerle, kapitalizasyon faiz oranının belirlenmesinde etkili olan faktörlerin ( 

büyükşehir ve önemli yerleşim merkezlerine yakınlık) i bendi kapsamında tekrar değerlendirilmesi 

caiz değildir.” “bölgedeki arazi kıtlığı nedeniyle taşınmaz fiyatlarının yüksek oluşu, sadece  

kapitalizasyon faizini etkileyen bir unsur olduğundan , ayrıca objektif değer arttırıcı unsur olarak 

kabul edilemez” “ Bilirkişi raporunda objektif değer artırıcı unsur olarak gösterilen hususların 

kapitalizasyon faiz oranının belirlenmesine esas alınan unsurlar olduğu gözetilmeden, taşınmazın 

belirlenen metrekare birim fiyatına ayrıca %10 objektif değer artırıcı unsur ilave edilmek suretiyle 

fazla bedel tespiti hatalıdır.” 122Kapitalizasyon faizi ( kapitaliszasyon faiz oranı ve 

kapitalizasyon faizini belirleyici  unsurların neler olduğu) ile ilgili detaylı 

açıklamalar Arazi Vasfındaki Taşınmazlara Değer  Biçilmesi başlığı altında 

yapılacaktır. 

Objektif değer arttırıcı unsurlarla ilgili olarak verilen Yargıtay kararları 
incelendiğinde; 

Yargıtay; belediye imar planı ve belediye sınırları dışında bulunan, belediye 

hizmetlerinden yararlanmayan etrafı meskun olmayan taşınmazların arazi olarak 

biçilecek değerlerinde taşınmazın yerleşim yerlerinin  yakınına gelmesi nedeniyle 

KK m.11/3-i uyarınca objektif değer arttırıcı unsur olarak arttırım yapılabileceğini 

kabul etmektedir.123Yine  taşınmazın bazı ticari binalara yakın olması ( 5 HD, 

                                                
122 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr Şahiniz, a.g.e, s. 189 Böke, a.e, s.244-245’deki kararlar ( 5 
HD, 19.02.1998, E. 1997/18207 K 1998/1643 18 HD, 1992/10466E 1992/10760K, 03.11.1992 5 HD, 
2005/11678E. 2006/302K. 26.01.2006 5 HD 2004/1973E. 2004/4196K. 05.04.2004) 
123 Şahiniz, a.e ( 5 HD, 02.03.1998, 1997/19042E  2314K, 5 HD, 09.03.1998, E.1998/358, K. 
1998/2830) 
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21.09.1999, E. 1999/11331 K. 13364) ,  satın alınmasından sonra parselasyona tabi 

tutulması ( 5 HD, 12.05.1998, 1998/4684E, 7422 K) , hastane, plaza ve 

süpermarketlere yakın olması ( 5 HD, 2002/12663E 2002/8028K, 04.04.2002) 

objektif değer değer arttırıcı unsur olarak kabul edilmektedir. 124 

Objektif değer azaltıcı unsurlarla ilgili olarak verilen Yargıtay kararları 
incelendiğinde; 

Yukarıda da belirtildiği gibi, objektif değer arttırıcı ve azaltıcı unsurlar ( KK 

m.11 f.1-i) kural olarak sadece arazi  vasfındaki taşınmazlara değer biçilmesinde 

Yargıtayca dikkate alınmaktadır. Ancak Yargıtay bazı kararlarında arsa vasfındaki 

taşınmazlara değer biçilmesinde KK m.11/i’yi uygulamıştır.“...Taşınmaz malın değeri 

arsa olarak tespit edilmiştir. Ancak fiili durumda bu yer şehir merkezine bir hayli uzak olup imar 

parselasyonu da görmemiştir. Hal böyle olunca taşınmazın arsa olarak saptanan değerinden i bendi 

uyarınca kanuni ilkeler çerçevesinde uygun bir indirim yapılması gerekir.” “Mahkemece arsa 

niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde... bir isabetsizlik 

görülmemiştir. Ancak dava konusu taşınmazın üzerinde , kat mülkiyetine tabi apartman 

bulunmaktadır. Binanın yol tarafındaki bölümüne al atılmıştır. El atma sonucu inşaat alanı 

etkilenmemiştir. Bu durumun emsal dava dosyalarında olduğu gibi, 2942 sayılı yasanın 11/3-i 

maddesinde belirtilen objektif değer azaltıcı unsur olarak kabulü gerekir.”   125 

Yine taşınmazın jeolojik yönden sakıncalı alanda bulunması KK 11/3-i 

maddesi uyarınca değerini azaltıcı objektif unsur olarak kabul edilmektedir. ( 5 HD, 

06.11.1997 , E. 1997/13422 K. 16340) Özel orman olarak tapuda kayıtlı taşınmazın 

6831 sayılı Orman Kanununun 52. maddesi ile özel orman arazilerindeki yapılaşma 

imkanının son derece kısıtlanmış olması nedeniyle, arsa olarak biçilen değerinde 

objektif değer azaltıcı unsur olarak indirim yapılması gerektiği ifade edilmektedir. ( 5 

HD, 31.05.1999, E. 1999/7271, K. 9462) Taşınmazın arkeoljik sit alanı içinde 

bulunması objektif değer azaltıcı unsur  sayılmaktadır.( 18HD, E. 1998/4506 K. 

1998/6265, 28.05.1998) Tapuda köy tüzel kişiliği adına  mera olarak kayıtlı bulunan 

taşınmaz için bu husus kullanım tarzı açısından olumsuz bir husus olduğundan  

                                                
124 Şahiniz,  a.e, s.189 Böke, a.g.e ,    s.175-176 
125  ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr Böke, a.e, s.400-405  Şahiniz, a.e, s. 175’deki kararlar ( 5 
HD, 2004/2779 E 2004/4467K 12.04.2004 HGK, 1995/5-184E 1995/291K, 12.04.1995  5 HD, 
2004/2064E 2004/2598K , 11.03.2004, 5 HD, 2003/11866E 2003/13427K, 17.11.2003, 5 HD, 
1997/6549E 1997/11018K, 01.07.1997   5  HD 2006/13686E. 2007/1711K. 15.02.2007, 5 HD 
2005/14025E. 2006/3154K. 20.03.2006, 5 HD 2005/12916E. 2006/1534K. 16.02.2006 5 HD 
2005/1005E. 2005/1081K. 14.02.2005  5 HD 2001/7930E. 2001/10838K. 29.05.2001) 
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objektif değer azaltıcı unsur kabul edilmektedir.( 5 HD, 18.11.1997, E 1997/2531 K. 

5789) 126  

KK m.11 f.2’ye göre ,mahkemece tayin edilen bilirkişi kurulunun taşınmaz 

veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek , hazır bulunan 

ilgilileri de dinledikten sonra  taşınmazın değerinin tespitinde KK m.11 f.1’de 9 bent 

halinde  sayılan bütün bu unsurları ayrı ayrı göz önünde tutarak kamulaştırma ( 

kamulaştırmasız el koyma) bedelini tespit etmesi gereklidir. Her bir unsurun ayrı ayrı 

değere etkisinin ve bu etkinin oranının ( değeri ne oranda arttırdığı yada azalttığı)  

tartışılmadığı bilirkişi raporları kanuni dayanaktan yoksun olacak ve hükme esas 

alınamayacaktır.“…her öğenin gerekçeleri ve değere katkı oranı ayrı ayrı belirtilip dayanakları 

gösterilmek suretiyle , kamulaştırma bedelinin saptanması gerekmektedir.”  127  Belirtmek gerekir 

ki, hazır bulunan ilgililerin de dinlenmesinden sonra kamulaştırma bedelinin tespit 

edileceği hükmü 4650 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle  KK m.11’e eklenmiştir.128 

KK m.11 f.3 gereği  ise , taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı 

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

düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kar dikkate alınmayacaktır. Yargıtay 

da bu görüştedir.129 

*Kamulaştırmayı Gerektiren İmar Ve Hizmet Teşebbüsünün Sebep Olacağı 
Değer Artışları 

KK m.11 f.3’e  göre, taşınmaz malın değerinin tespitinde kamulaştırmayı 

gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları dikkate 

alınmaz.130 Ancak kanun koyucu bu hükümde  kamulaştırmayı gerektiren imar ve 

hizmet teşebbüsünün getireceği değer artışlarının dikkate alınmaması ilkesini 

getirmiştir. Yoksa kamulaştırma kısmi olarak yapılmış olup da geri kalan kısımda 

                                                
126 Böke, a.e, s.388  Şahiniz, a.e, s. 190-191 
127 Şahiniz, a.e, s. 149 
128 Ayrıca KK m.11’in 4650 sayılı Kanun değikliğinden önceki başlığı “Kıymet Takdiri Esasları” 
iken  4650 sayılı Kanun değişikliği ile  Kanunun diğer hükümleriyle bütünlük sağlanması 
amacıyla maddenin başlığı “ Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları” şeklinde değiştirilmiştir.  
129Adnan  Koray, “ Kamulaştırmasız El Atma Davaları Klavuzu”,  
( çevirimiçi)http:/www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829, s. 13 , 3 Ocak 2008   ( 5 HD , 
26.04.2004, 2004/3544E. 2004/5104K. )  
130 Şahiniz, a.g.e, s. 166 Mesela, taşınmazda inşasına izin verilen kat sayısı , kamulaştırmayı 
gerektiren imar ve hizmet teşebbüsü nedeniyle artmışsa , bu nedenle taşınmaza eskisine oranla 
daha fazla değer saptanamaz. Yine yol olmayan bir yerden yol geçirilmesi için kamulaştırma 
yapılmışsa, taşınmazın yol geçirilmesi  nedeniyle değerinin arttığından bahisle daha yüksek 
değer biçilemez. 



 165

kamulaştırma nedeniyle bir değer artışı  oluşmuşsa , bu artış miktarı tespit edilerek 

KK m.11’e göre bulunan taşınmazın değerinden düşülmelidir. ( KK m.12/1-c)  

*İlerisi İçin Düşünülen Kullanma  Şekillerine Göre Getireceği Kar  
KK m.11 f.3  c.2’ye  göre, taşınmazın değerinin tespitinde ilerisi için 

düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kar dikkate alınmaz. Bu hükme göre 

taşınmazın ilerisi için düşünülen , tasarlanan şekilde kullanıldığında daha fazla kar 

getireceği göz önünde bulundurularak ve bu fazla kar esas alınarak değer 

saptanamaz. 131 “ Taşınmaz malın başka şekilde kullanılabileceği veya kullanılmasının mümkün 

olduğu düşüncesiyle değer biçilmesi kanuna aykırıdır.”  “...maliki tarafından ruhsatlı taş ocağı 

olarak kullanılmayan taşınmazın ileride taş ocağı olarak kullanılabileceği düşüncesiyle bu durum 

objektif değer arttırıcı unsur olarak kabul edilemez” 132  

b. Arsa Vasfındaki Taşınmazlarin Değerinin Tespiti  
KK m. 11 hükmü kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan bedel davalarında 

da  kıyasen uygulanacağından yukarıdaki bölümde belirtilen  kriterlerden yola 

çıkarak taşınmazın arsa vasfında olduğu saptandıktan sonra KK m.11 hükmünden 

hareketle bu taşınmaza değer biçilmesi gerekmektedir. KK m.11’de kamulaştırılan  

taşınmazın  bedelinin  tespitinde dikkate alınacak unsurlar sayılmış olup ,  

kamulaştırmasız el atma bedelinin saptanmasında da  bu madde hükmü dikkate 

alınacaktır. Ancak, KK m.11/1. fıkrası f bendi arazi vasfındaki taşınmazlara değer 

biçme esaslarını düzenleyen bir hüküm olduğundan bu bend arsa vasfındaki 

taşınmazlara değer biçilmesinde uygulanmayacaktır. Dolayısıyla, KK m.11/1 f bendi 

haricinde KK m. 11’de sayılan diğer unsurlar arsa vasfındaki taşınmazın 

kamulaştırmasız el atma  bedelinin tespitinde nazara alınacak ve tüm bu unsurlar ayrı 

ayrı değerlendirmede esas alınarak bedel tespit edilecektir. Ancak KK m.11  hükmü 

yukarıdaki bölümde ayrıntılı olarak incelendiğinden burada sadece KK m.11 f.1 g 

bendinde yer alan  arsa vasfındaki taşınmazlara değer biçilmesi yöntemini ( ilkesini) 

düzenleyen hüküm üzerinde durulacaktır. KK m.11  f.1  g bendine göre, arsaların 

değeri “kamulaştırma günüden önceki özel amacı olmayan emsal satışlar esas alınmak suretiyle 

tespit edilir”. Arsa vasfındaki taşınmazlar için öngörülen bu değer biçme yöntemi daha 

öncede belirtildiği üzere “emsal esasına göre değer biçme”, “emsale göre değer 
                                                
131 Şahiniz, a.e  
132 Şahiniz, a.e, s. 166 s.181- s.187-188’deki kararlar (HGK 22.09.1971 gün E. 1970/5-54 K. 
1971/544, 5 HD,  25.01.1999 , E. 1998/18293 K. 1999/301,  5 HD, 01.06.1998 gün E. 1998/6483 K. 
8448) 
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biçme” veya “emsal karşılaştırması yapılmak suretiyle değer biçme” şeklinde 

adlandırılmaktadır. 133 

O halde, arsa vasfındaki taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespitinde 

kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlarla karşılaştırma 

yapılması gereklidir. ( KK m.11 /1 g bendi) Eğer arsa vasfındaki bir taşınmaza 

kamulaştırmasız el atma sözkonusu olmuş ise, değer tespiti yine KK m.11/1-g 

bendine göre yapılacağından değerlendirme günüden (yani kamulaştırmasız el atma 

davasının açılmasından) önceki tarihlere ait özel amacı olmayan emsal satışlar tespit 

edilerek karşılaştırma yoluna gidilerek  taşınmazın değeri saptanacaktır. Bu yönteme 

göre, kamulaştırma tarihinden ( kamulaştırmasız el atma sözkonusu ise, 

değerlendirme tarihinden) önceki bir tarihte , kamulaştırılan ( el atılan) taşınmazın 

yakınında bulunan, yakın tarihte satılmış olan  ve onunla aynı nitelik ve özellikleri 

taşıyan bir taşınmazın satımında ödenmiş bulunan satım bedeli kamulaştırılan ( el 

atılan) taşınmazın bedelinin tespitinde esas alınacak ve emsal karşılaştırması 

yapılarak kamulaştırılan ( el atılan) taşınmaza değer biçilecektir. 

Yargıtay da birçok kararında arsa niteliğindeki taşınmazlara emsal ( örnek) 

inceleme ve karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. “ 

Arsa niteliğindeki taşınmaz mala emsal ( örnek) inceleme ve karşılaştırması yapılarak değer 

biçilebilir.”
134Yargıtay arsa vasfındaki taşınmazlara mutlaka emsal incelemesi ve 

karşılaştırması yapılmak suretiyle değer biçilmesi gerektiğini bundan başka bir yol 

olmadığını  kabul etmektedir.“.. Öncelikle hiç emsal incelemesi yapılmadan değer biçilmesine 

olanak bulunmadığı bilinmeli, raporlarda mutlaka emsal satışlar incelenmeli ve taşınmazlar 

karşılaştırılmalıdır...Arsa olan taşınmaza değer belirtmede bunun dışında bir yol yoktur…” 135 

KK m.11/1-g bendinden anlaşılacağı üzere karşılaştırmada emsal alınacak 

taşınmazın kamulaştırma gününden önceki tarihli , kamulaştırmasız el atmada ise 

değerlendirme tarihinden ( yani kamulaştırmasız el atma davasının açılması 

tarihinden) önceki tarihlere ait bir satış olması gerekmektedir. “..16.05.1956 tarihli 1/6 

sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına  uyma zorunluluğu vardır. Bu İçtihadı Birleştirme Kararı 

uyarınca ancak dava tarihindeki değere hükmedilebileceğinden bu tarihten sonra meydana gelen 

                                                
133 Şahiniz, a.e , s.160 
134 Böke, a.g.e, s. 315 s.323-327 ‘deki kararlar .( 5 HD, 1988/18990E 1989/5740K, 23.03.1989 5 HD, 
1986/16618E 1986/17138K, 16.12.1986, 5 HD 1986/6917E 1986/1987/12149K , 24.06.1987, 18HD, 
1998/4320E 1998/5608K. 20.05.1998, 5 HD, 2002/16633E 2002/21541K, 25.11.2002 ) 
135 Böke-, a.e, s. 324 Şahiniz, a.g.e, s. 170-171 (5 HD, 1986/16618E 1986/17138K, 16.12.1986) 
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sosyal ve ekonomik olaylar sonucu oluşacak satış değerleri emsal olarak dikkate alınamaz.” “ 

Kamulaştırma yapılmaksızın el konulan taşınmaz mala değer biçilmesinde el koyma günüdeki nitelik 

ve durumu göz önünde tutularak emsalin dava günüden önceki serbest alım satım , sürüm değerleri 

esas tutularak değer biçilmesi gereklidir.”
136  

KK m.11/1-g bendi gereği ayrıca  emsal alınacak  taşınmazın satımının 

serbest alım satım rayiçlerine uygun olması,özel amaçlı satım niteliğinde olmaması 

gerekmektedir.137 Kanun koyucu hangi satımların özel amaçlı satım olarak kabul 

edileceği hususunda bir düzenleme getirmemiştir. Yargıtay kararları incelendiğinde 

aşağıda yer verilen satımların özel amaçlı kabul edildiği  ve emsal olarak alınmadığı  

görülmektedir. 138  

1- Muvazaalı satımlar- Örneğin daha az vergi ödemek için satım bedelinin çok 
düşük gösterildiği satımlar 

Yargıtay kararları incelendiğinde satış değeri tapuda düşük gösterilen ( 

genellikle vergi ödememek için) satımların özel amaçlı satım sayıldığı ve 

değerlendirmeye esas alınmadığı görülmektedir. “Özel amaçlı satışlar emsal incelemesinde 

esas alınamaz. Diğer emsallerde bilirkişi raporunda satış değeri düşük gösterildiğinden 

değerlendirmeye esas alınmamıştır.  Bu durumda taraflara özel amaçlı olmayan  emsal bildirmeleri 

için imkan tanınmalı, gerektiğinde re’sen emsal celbine gidilmesi...” 139 “Bilirkişi raporlarında, 

getirilen emsallerin satışlarının vergi ve harçtan kaçınmak için düşük gösterildiği açıklandıktan sonra 

, sonuçta piyasa rayicinden söz edilerek soyut ifadelerle değer biçildiğinden bu raporlara göre hüküm 

kurulması mümkün değildir. Taraflara emsal göstermeleri için yeniden imkan tanınması, lüzumu 

halinde re’sen emsal celbi yoluna gidilmesi...” 
140 Ayrıca, dava konusu taşınmazla benzer 

nitelikler taşıyan ve emsal olarak alınması gereken taşınmazın gerçek değerde 

satılmadığı ve bu nedenle emsal olarak değerlendirmeye alınamayacağı hallerde 

bilirkişi kurulunun raporunda bu taşınmazın gerçek değerde satılmadığının somut 

                                                
136 Böke, a.e , s. 345-346 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 24.06.1999, 1999/10087E 
11138K 3 HD, 26.03.1982, 1982/1219E. 1982/1284K., 5 HD, E. 1983/4286 K.1983/4381 , 
29.04.1983, 5 HD, 1986/16487E 1987/1204K, 06.02.1987 5 HD 23.12.1997 1997/17122E 19225K  5 
HD 2007/5363E. 2007/7222K. 04.06.2007 , 5 HD 2007/867E. 2007/3987K. 27.03.2007 , 5 HD 
2006/10686E. 2006/13225K. 04.12.2006, 5 HD 2006/3250E. 2006/5349K. 01.05.2006 , 5 HD 
2005/13547E. 2006/1560K. , 16.02.2006  5 HD 2005/11245E. 2005/10495K. 06.10.2005 5 HD 
2004/11370E. 2004/11833K. 01.12.2004 , 5 HD 2005/1603E. 2005/1737K. 24.02.2005,  5 HD 
2004/11655E. 2005/1126K. 14.02.2005, 5 HD 2004/12413E. 2005/2218K. 07.03.2005 5 HD 
2004/13091E. 2005/370K. 27.01.2005 , 5 HD 2004/10957E. 2005/371K. 27.01.2005 5 HD 
2003/10211E. 2004/729K. 09.02.2004 , 5 HD 2004/1864E. 2004/4296K. 08.04.2004, 5 HD 
2004/392E. 2004/1912K. 27.02.2004 5 HD 2003/14369E. 2004/688K. 30.01.2004) 
137 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 18 HD 2005/3966E. 2005/6866 28.06.2005) 
138 Şahiniz, a.g.e, s. 161 
139 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 2000/595E 2000/1262K, 07.02.2000) 
140 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 2005/13633E. 2006/340K. 26.01.2006) 
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dayanaklarıyla gösterilmesi gerektiği kabul edilmekte , herhangi bir somut  olguya 

dayanılmaksızın taşınmazın satış değerinin gerçek değerini yansıtmadığından bahisle 

emsal alınmaması  doğru  görülmemektedir. 141 

2- Ticari faaliyet kapsamında  bankalarca yada ticaret şirketlerince yapılan  
taşınmaz alım veya satımları  

Yargıtay’a göre, “... Bankaların ticari rekabet nedeniyle belli bölgelerden taşınmaz 

edinmeleri zorunlu bulunup, bankalar  tarafından yapılan alımlar özel amaçlı olduğundan emsal 

olarak kabul edilemeyeceğinin düşünülmemesi hatalıdır.” 142 “ Bilirkişi kurulunca emsal olarak 

alınan limited şirkete yapılan satış, bir diğeri ise petrol alım satımı ile iştigal eden anonim şirkete 

yapılan satıştır...Bu satışlar ticari nitelikli özel amaçlı olmaları nedeniyle emsal kabul edilmeyerek 

taraflara yeniden emsal bildirmesi için imkan verilip , gerekirse re’sen emsaller celbedilerek keşif 

yapılması gerekirken emsal alınması mümkün olmayan taşınmazlara göre taşınmaza değer biçilmesi... 

doğru görülmemiştir.” 143 Bu doğrultuda başka Yargıtay kararları da bulunmaktadır.144 

3- Benzin İstasyonu kurmak için cüz’i bir yerin alınması 
4- Kamulaştırma veya kamulaştırmasız el atma sonucu mahkeme kararı ile 
belirlenen bedeller ile  imar planlarının uygulanması sonunda kamulaştırmadan 
arta kalan parçaların bitişik arsa veya bina sahibine satılması halinde ödenecek 
satım bedelleri 

Yargıtay’a göre, “kamulaştırma karşılığı ile başka bir davada kesinleşen kamulaştırma 

karşılıkları örnek ( emsal) alınamaz.” “ ....Kamulaştırma veya kamulaştırmasız el atma sonucu 

mahkeme kararı ile belirlenen bedeller emsal olarak alınamaz.”
145Yine Yargıtay “imar 

planlarının uygulanması sonunda kamulaştırmadan arta kalan parçanın bitişik parsel malikine 

satılması halinde, satış bedeli belediyece takdir edileceğinden ve bitişik arsa sahibinin bu bedeli kabul 

etmemesi halinde, yerinin şuyulandırılarak satılacağı şeklindeki manevi baskıdan dolayı satış fiyatı 

tarafların rızasına göre oluşmadığından..” emsal alınamayacağı görüşündedir.146 

5- Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi gereğince idare ile mal sahibinin 
anlaşması sonucu yapılan satımlar  

Yargıtay, mal sahibiyle idarenin uzlaşması sonucu oluşan satım bedellerinin 

de özel amaçlı satım niteliği taşıdığını ve bu nedenle emsal alınamayacağını kabul 

etmektedir.  “…kamulaştırma günüden sonra aynı kamulaştırma gayesi için kamulaştırılan başka 

                                                
141 Böke, a.g.e, s. 326-327 ( 18 HD, 1999/11913E 1999/11402K, 04.10.1999)  
142 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 2002/7752E 2002/11782K, 23.05.2002) 
143 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (5 HD, 2006/13277E. 2007/932K. 05.02.2007) 
144 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD 2003/17855E. 2003/1094K. 06.02.2003 5 HD 
2004/7738E. 2004/8492K. 16.09.2004) 
145 Böke, a.g.e ,  s. 364 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr.( 5 HD 2005/13959E. 2005/14269K. 
28.12.2005 5 HD 2004/10957E. 2005/371K. 27.01.2005 5 HD 2004/13091E. 2005/370K. 27.01.2005  
5 HD, 1988/1842E 1988/20042K, 28.10.1988) 
146 Böke, a.e ,  s. 328-329 18 HD, 1994/12063E 1994/13hd-990K, 09.11.1994)  

 



 169

taşınmaz malikleri ile idarenin uzlaşması neticesi oluşan bu nedenlerle  de özel amaçlı olan satış 

bedelleri emsal olarak alınmıştır. Başkaca kamulaştırma gününden önceki serbest alım- satım 

fiyatları somut veya kıyas emsal olarak alınmadığından bilirkişi raporu...geçersizdir”.147 

6- Harici satımlar  
Harici satımlar,  adi yazılı senet veya noter tarafından re’sen düzenlenen 

satım veya satım vaadine ilişkin senetler ile tapu dışında yapılan satımlar olup bu tip 

satımlar emsal olarak kabul edilmemektedir. Zira emsal karşılaştırmalarında 

değerlendirmeye esas alınacak emsalin tapuya kayıtlı olması aranmaktadır. Emsal 

taşınmaza ait tapu kayıtları Tapu Sicil Müdürlüğü’nden getirtildikten sonra dava 

konusu taşınmaz ile karşılaştırılarak değer biçilmektedir. “Tarafların bildirdiği veya 

mahkemece yapılan araştırma sonucu tespit edilen yada bilirkişilerce re’sen bulunan emsal 

taşınmazlara ait tapu kayıt örnekleri , emsal olduğu ileri sürülen satış işlemini , bu işlemin taraflarını 

, satış bedelini, satış tarihini , emsal taşınmazın cinsini, yüzölçümünü, üzerinde bulunan şerh ve 

beyanları, kısıtlayıcı kayıtları ihtiva edecek biçimde Tapu Sicil Müdürlüğü’nden getirtilmeli ve gelen 

kayıtların bu unsurları haiz olup olmadığı dikkatle incelenmelidir.” 148 

7- Bir taşınmazın paydaşları arasında yapılan satımlar 
Yargıtay kararlarında  bir taşınmazın paydaşları arasında yapılan satımlar da 

özel amaçlı satım olarak değerlendirilmekte ve emsal olarak alınamayacağı kabul 

edilmektedir.   

Yargıtay, satış değerinin rayiç değer olarak kabul edilebilmesi için bunun 

olağan şartlarla yapılması , birçok emsalle doğrulanması , yaygın ve herkesin kabul 

edebileceği bir değerin belirlenmesi gerektiğini  belirtmektedir. “Değerlendirmede tek 

bir emsalin alınması kayıtlarda yeterince araştırma yapılmadığını gösterir. Bu nedenle dosya içindeki 

tüm emsal satışların inceleme ve karşılaştırmasının yapılması gerekir.”  149 

Emsal yöntemine göre değer tespit edilmesinde kamulaştırılan ( 

kamulaştırmasız el atılan)  taşınmazın yakınında bulunan, yakın zamanlarda yapılmış 

olan ve dava konusu taşınmaz ile aynı nitelik ve özellikler taşıyan bir taşınmazın 

satımında ödenmiş olan satım bedeli kamulaştırılan ( kamulaştırmasız el atılan) 

taşınmazın bedelinin tespitinde emsal olarak alınır.Kamulaştırılan ( kamulaştırmasız 

el atılan) taşınmaz ile aynı nitelik ve özellikleri taşıyan bir taşınmaza ilişkin satım 

                                                
147 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr (5 HD, 2003/6664E 2003/10391K 23.09.2003)  
148 Böke, a.g.e, s. 318-319 
149 Böke, a.e, s. 337-338 s. 325-326’ deki kararlar  ( 5 HD, 1988/4016E 1988/5804K, 31.05.1988, 3 
HD, 1982/1219E 1982/1284K, 26.03.1982) 
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bulunabildiği takdirde,  bu satımın emsal alınması gerekir. Ancak, aynı nitelik ve 

özellikleri taşıyan bir emsal bulunamazsa, kamulaştırılan ( kamulaştırmasız el atılan) 

taşınmaz ile benzer özellik ve nitelikleri taşıyan bir taşınmaz da emsal olarak 

alınabilir. 150Kamulaştırılan  ( kamulaştırmasız el atılan) taşınmazın yakınında ( aynı 

bölgede) bulunan bir taşınmaz satımı varsa bu satımın esas alınması gerekir. Ancak 

bu nitelikte bir emsal satım bulunamadığı takdirde, kamulaştırılan ( kamulaştırmasız 

el atılan) taşınmazın uzağında ( başka bir bölgede) bulunan bir taşınmaza ilişkin 

satım da emsal alınabilir. Yine, kamulaştırma ( kamulaştırmasız el atma) tarihine 

yakın tarihli satışlar varsa kamulaştırma ( kamulaştırmasız el atma) tarihinden önceki 

eski yıllara ait satışlar emsal alınamaz. 151 

Değerlendirmede emsal olarak alınacak taşınmazın belirlenmesinde dava 

konusu taşınmaza yakın bölgede , yakın tarihli  ve nitelik itibariyle uygun 

yüzölçümlü satışlar varsa uzak bölgelerden, nitelik itibariyle farklı  yüzölçümünde  

ve değerlendirme tarihinden çok önceki tarihli satışların emsal alınamayacağına 

ilişkin birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır.152 Ancak Yargıtay bazı kararlarında ,  

“emsalin kamulaştırılan taşınmazla aynı konumda olması, yakın mesafede bulunması, aynı nitelik ve 

özellikleri taşıması, benzer yüzölçümünde bulunması , veya kamulaştırmaya yakın günlerde satılmış 

olması zorunlu değildir. Ayrı özellik ve nitelikler taşıyan, başka yerlerde bulunan ve eski günlerde 

satılmış olan emsal kayıtlar da tek tek dava konusu taşınmazla karşılaştırılıp incelenmeli...” 

                                                
150 Böke, a.e, s. 315-317 Şahiniz, a.g.e, s.160-161 
151 Böke, a.e   Şahiniz, a.e  
152 Böke, a.e, s. 319-351 Şahiniz, a.e, s.168-169 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr (18HD, 
2002/5214E 2002/7213K, 25.06.2002, 18 HD, 1997/2550E 1997/4011K, 29.04.1997, 5 HD, 
2000/111938E 2000/13154K, 19.09.2000, 5HD, 1999/2322E 1999/4972K, 25.03.1999, HGK, 2000/5-
929E 2000/975K, 07.06.2000, 5 HD, 2002/1414E 2002/6386K, 19.03.2002, 5 HD, 2002/4090E 
2002/6688K, 21.03.2002, 5 HD, 2003/11700E 2003/14641K, 18.12.2003, 5 HD, 2003/5823E 
2003/9138K, 03.07.2003, 5 HD, 1999/4575E 1999/6542K, 21.04.1999, 5 HD, 28.10.1999, 
1999/15098E 16755K, 5 HD, 08.12.1998, 1998/15692E 18687K, 5 HD, 12.11.1998, 1998/13360E 
16415K, 5HD,06.07.1999 1999/9523E 12064K, 5 HD, 23.11.1999, 1999/17082E 18637K 5HD, 
2002/6639E 2002/11117K, 14.05.2002 ,  5 HD, 2001/17803E 2001/20293K, 16.10.2001  5 HD 
2004/4175E. 2004/7856K. 06.07.2004, 5 HD 2002/19339E. 2003/37K. 27.01.2003 5 HD 
2003/13362E. 2004/2845K. 15.03.2004 5 HD, 2007/959E. 2007/3431K. 19.03.2007 , 5 HD, 
2005/11313E. 2006/301K. 26.01.2006 HGK, 2006/5-54E. 2006/31K. 01.03.2006 5 HD, 2007/959E. 
2007/3431K. 19.03.2007, 5 HD 2006/3250E. 2006/5349K. 01.05.2006 5 HD 2005/14025E. 
2006/3154K. 20.03.2006 , 5 HD 2005/14019E. 2006/3153K. 20.03.2006, 5 HD 2005/12813E. 
2006/140K. 23.01.2006, 5 HD 2005/14132E. 2005/13919K. 19.12.2005, 5 HD 2005/13764E. 
2005/13746K. 15.12.2005 5 HD 2004/12274E.  2005/988K. 10.02.2005, 5 HD 2004/11468E. 
2005/437K. 27.01.2005, 5 HD 2004/12461E. 2005/1639K. 22.02.2005, 5 HD 2004/11354E. 
2005/1441K. 21.02.2005, 5 HD 2004/8941E. 2004/8806K. 23.09.2004 5 HD 2005/160E. 2005/714K. 
03.02.2005  5 HD 2004/2407E. 2004/4335K. 08.04.2004, 5 HD 2004/3677E. 2004/4874K 
21.04.2004, 5 HD 2003/4369E. 2004/688K. 30.01.2004, 5 HD 2004/1443E. 2004/4238K. 06.04.2004, 
5 HD 2004/392E. 2004/1912K. 27.02.2004) 
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şeklinde karar vermiştir.153 Görüldüğü gibi bu  kararlar yukarıda belirtilen 

Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına uygun düşmemektedir. Çünkü Yargıtay’ın değişik 

dairelerince verilmiş yukarıda belirtilen birçok kararında yakın tarihli, yakın bölgede, 

benzer nitelik ve yüzölçümünde olan taşınmazlar bulunuyorsa, bu taşınmazların 

emsal alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu yüzden, yakın tarihli, yakın bölgede , 

benzer nitelik ve yüzölçümünde olan taşınmazların bulunup bulunmadığı 

araştırılmadan, ayrı özellik ve nitelik taşıyan , uzak bölgelerde bulunan, eski 

tarihlerde satılmış olan taşınmazların emsal alınmasına olanak tanıyan bu kararların 

yerleşik Yargıtay içtihatlarına uygun düşmediği ve isabetli olmadığı  

düşüncesindeyiz. 

 Yargıtay kararlarında en doğru ve kanunun amacına uygun emsalin “çıplak 

arsa satışı “ olduğu kabul edilmekte , kanuni bir engel bulunmamakla birlikte 

değerlendirmede olabilecek bir yanılgı ve hataya meydan vermemek  için, üzerinde 

yapı, tesis bulunan ve bu unsurlarıyla birlikte satış işlemine konu olmuş olan 

taşınmazların emsal seçilmesinden mümkün olduğu ölçüde kaçınılması gerektiği 

belirtilmektedir. Bununla birlikte çıplak arsa satışı  bulunmayan veya bulunan bu tür 

satışların emsal olamayacakları anlaşılan hallerde, yapısı ile birlikte satış görmüş 

taşınmazların satışının gerçeği yansıttığı sonucuna da varılmış ise, emsal seçilmesi 

yoluna gidilebileceği kabul edilmektedir. 154 

Yine Yargıtayca , arsa vasfını taşıyan taşınmazlar açısından ticari işletme 

nitelikli emsalin uygun olmayacağı eğer taşınmaz şehrin gelişmiş ticaret ve iş 

merkezlerinin yakınında bulunuyorsa, bu taşınmaza benzer nitelikte bir emsalin esas 

alınması gerektiği kabul edilmektedir.  155 

Taşınmazın satın alınması tarihi ile taşınmaza el atıldığı tarih birbirine yakın 

yada aynı tarih  ise, bu durumda en iyi emsal  taşınmazın kendi satışıdır. “ ..somut 

olayın özelliği itibariyle, taşınmaz davacı tarafından değerlendirme tarihi ile aynı tarihte satın 

alındığından , en iyi emsalin kendi satışı olduğunun kabulü zorunludur.” “..Taşınmazın satın alınış 

                                                
153 Böke, a.e, s. 319-320 s.328 Şahiniz, a.e, s.167’deki kararlar ( 5 HD, 1995/3958E 1995/5427K, 
16.03.1995, 5HD, 199/3/5415E 8344K, 26.04.1993, 18HD, 2002/6100E 2002/7052K, 20.06.2002) 
154 Böke, a.e, s.329 (18HD, 1994/8965E 1994/11092K, 23.09.1994) 
155 Böke, a.e, s. 320-321 ( 18 HD, 2002/6021E 2002/6788K, 13.06.2002, 18HD, 2001/2694E 
2001/2791K, 26.03.2001)   
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tarihi ile değerlendirme tarihi arasındaki zamanın çok kısa oluşu nedeniyle en iyi emsalin de 

taşınmazın  kendisi olduğunu kabul etmek zorunludur.”    156 

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan bedel davaları kamu düzeni ile 

ilgili olup, bu davalarda  amaç gerçek değeri bulmak olduğundan, diğer hukuk 

davalarından farklı olarak mahkemece re’sen emsal aranabileceği, tarafların sonradan 

emsal bildirebileceği kabul edilmektedir.“Kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat 

davaları kamu düzeni ile ilgili olduğundan , diğer hukuk davalarından farklı olarak mahkeme re’sen 

emsal arayabilir, taraflar sonradan emsal bildirebilir. Bu davalarda amaç gerçek değeri bulmaktır. 

Hal böyle olunca, mahkemece taraflara emsal bildirmeleri için imkan tanınması, gerektiğinde re’sen 

emsal getirtilmesi... gerekirken , mahkemenin re’sen emsal celbetme ve taraflara emsal göstermesi 

için imkan tanıma yetkisi bulunmadığından bahisle yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak önceki 

kararda direnilmesi doğru değildir.”
157 “...Bu itibarla, değer karşılığının istendiği davalarda 

taşınmaza Devlet ve Kamu Tüzel kişileri tarafından kamu yararına lüzumlu işlere tahsis edilmek üzere 

el konulması söz konusu olduğundan , kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat davaları kamu 

düzeni ile ilgilidir. Eş söyleyişle, idarenin kamu yararı için taşınmaza el atmasının sıradan bir haksız 

fiil olarak nitelendilmesi olanaklı değildir...kamu yararının  gerekli kıldığı hallerde kendiliğinden 

(re’sen) araştırma ilkesi uygulanacağından , kamulaştırmasız el konulan taşınmaz bedelinin tahsiline 

ilişkin bir davada re’sen araştırma ilkesinin uygulanması gerektiği konusunda duraksama 

bulunmamaktadır…Şu hale göre mahkeme, kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat davalarında 

tarafların gösterdikleri emsalle bağlı olmaksızın re’sen emsal aramak ve arsa niteliğindeki taşınmaz 

malın emsal karşılaştırması sonucu gerçek değerini tespit etmekle görevlidir.” 
158

 Yargıtay’ın 

çeşitli daireleri tarafından verilen kararlar incelendiğinde, bu kararların hemen 

hepsinde taraflara emsal bildirmeler için yeniden imkan tanınması ve  lüzumu 

halinde mahkemece re’sen emsal satışların celbi yoluna gidilerek taşınmaza değer 

biçilmesi gerektiğinin kabul edildiği  görülmektedir. 159 

                                                
156 Şahiniz, a.g.e, s.170  Böke, a.e, s.349-350 s. 335-336’deki kararlar  (  HGK, 2003/5-153E 
2003/143K, 05.03.2003 HGK 2002/5-802E 2002/1033K 27.11.2002, 5 HD, 25. 09.1997, 
1997/11640E, 13643K 5 HD 1994/4223E, 1994/7210K 06.04.1994 5 HD 2003/1510E. 2003/4628K. 
01.04.2003) 
157 (çevirimiçi)http//www.kazanci.com.tr  (HGK 2003/5-252E 2003/288K 09.04.2003) 
158(çevirimiçi)http//www.kazanci.com.tr  (HGK, 2006/5-54E. 2006/31K. 01.03.2006) 
159 Böke, a.g.e, s.334-335 s. 337-347 ( 18 HD, 2001/2694E 2001/2791K 26.03.2001, 3 HD, 
1982/1219E 1982/1284K, 26.03.1982, HGK, 2000/5-1263E 2000/1582K, 01.11.2000, HGK, 2000/5-
929E 2000/975K, 07.06.2000, 5HD, 2000/595E, 2000/1262K, 07.02.2000, 5 HD, 2001/17803E 
2001/20293K, 16.10.2001, 5 HD, 2002/1414E 2002/6386K, 19.03.2002, 5 HD, 2002/4090E, 
2002/6688K, 21.03.2002, 5 HD, 2002/7752E, 2002/11782K, 23.05.2002, 5 HD, 2003/11700E 
2003/14641K, 18.12.2003, 5 HD, 2003/5823E 2003/9138K, 03.07.2003, 5 HD, 2004/1163E, 
2004/1972K, 01.03.2004, 5 HD, 1997/10706E 1997/14822K, 09.10.1997) 
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Emsal karşılaştırmasının nasıl yapılacağına gelince, dava konusu taşınmaz ile 

emsalin eksik ve üstün yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle ve bedelin 

saptanmasında etkisi olan diğer unsurlar da göz önüne alınarak her bir unsurun 

gerekçeleri ve değere katkı  oranları ayrı ayrı belirlenip dayanakları gösterilmek 

suretiyle  taşınmazın değerinin tespit edilmesi gerektiği kabul edilmektedir.160Diğer 

bir deyişle,  dava konusu taşınmaza genel ve soyut deyimlerle emsalden fazla değer 

biçilemeyeceği, emsalden fazla değer biçilebilmesi için taşınmazın emsale göre üstün 

yönlerinin bilirkişi raporunda gösterilmesi gerektiği benimsenmektedir.    

Emsal alınan taşınmazın satışının  eski tarihlerde  gerçekleştirilmiş olması 

halinde, öncelikle eski tarihli emsal satışın değerlendirme tarihindeki karşılığı toptan 

eşya fiyat endeksi (TEFE) uygulanmak suretiyle değerlendirme tarihine 

endekslenmeli yani güncelleştirilmelidir. Bundan sonra dava konusu taşınmaz ile 

emsal taşınmazın eksik ve üstün yönleri belirlenerek, bunların taşınmazın değerine 

etkisinin ve bu etkinin oranının açıklanması yoluyla yapılacak karşılaştırma sonucu 

dava konusu taşınmazın değeri tespit edilmelidir.“Arsa niteliğindeki taşınmaz için seçilen 

emsalin satış fiyatına Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyatları Endeksi uygulanmak suretiyle 

değerlendirme tarihinde oluşan fiyatı bulunmalı, bunun dava konusu taşınmazla, değerini etkileyen 

bütün nitelik ve özellikler yönünden karşılaştırılıp, irdelenerek aradaki farklılıklar belirtilip üstün ve 

eksik yönleri açıklanmalı, bu nitelik ve farklılıkların taşınmazın değerine olan etkilerinin ne olduğu 

belirtilmeli ve bu şekilde taşınmazın değeri belirlenmelidir.” 161 Emsal olarak alınan 

taşınmazın değerlendirme tarihindeki karşılığı tespit edilirken Devlet İstatistik 

Enstitüsü toptan eşya fiyat endeksleri listesine göre esas alınması gereken oranın 

bilirkişi raporunda açıkça belirtilmesi gerektiği kabul edilmektedir. “Emsal olarak 

                                                
160 Böke, a.e, s.336-337  s.324 Şahiniz, a.g.e, s.170-173’deki kararlar (5 HD, 1998/8499E 9789K, 
18.06.1998, 5 HD, 07.07.1997 , 1997/8316E 11765K,  5 HD, 1986/17860E, 1987/1818K, 16.02.1987, 
5 HD, 1997/10706E 1997/14822K, 09.10.1997, 5 HD, 1999/10274E  11739 K, 01.07.1999, 5 HD, 
1997/15223E 1997/18509 K, 15.12.1997 5 HD 1998/8499E 9787K, 18.06.1998 5 HD, 07.07.1997 E. 
1997/8316 K. 11765 , 5 HD, 02.07.1997, 1997/9887E 11168K, 5 HD, 29.06.1998, 1998/9453E 
12863K, 5 HD, 30.09.1999, 1999/12634E 14446K  5 HD, 1995/17612E 1995/17612E 1995/18788K, 
15.11.1995) 
161 Böke, a.e, s.356-362 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr (18 HD, 2002/5265E 2002/6060K,  
27.05.2002  18 HD, 2002/5068E 2002/6234K, 30.05.2002, 5 HD, 2003/3536E 2003/5062K, 
10.04.2003, 5 HD, 2003/6064E, 2003/10391K, 23.09.2003, 5 HD, 17.02.1998, 1997/17988E 
1998/1477K, 5 HD, 07.10.1999, 1999/13213 E 15112K 5 HD 2005/11245E. 2005/10496K. 
06.10.2005 5 HD , 2007/5363E. 2007/7222K. 04.06.2007, 5 HD 2006/10686E. 2006/13225K. 
04.12.2006, 5 HD 2006/3250E. 2006/5349K. 01.05.2006 5 HD , 2005/13547E. 2006/1560K. 
16.02.2006 5 HD 2005/1034E. 2005/4713K. 20.04.2005 5 HD 2005/11245E. 2005/10495K. 
06.10.2005 5 HD 2005/1603E. 2005/1737K. 24.02.2005, 5 HD 2004/11655E. 2005/1126K. 
14.02.2005  5 HD 2004/392E. 2004/1912K. 27.02.2004) 
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alınan taşınmazların satış fiyatlarının değerlendirme tarihindeki karşılığı tespit edilirken, Devlet 

İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyat endeksleri listesine göre alınması gereken oranın açıkça 

belirlenmesi , böyle bir oran belirlenmeksizin taşınmaza değer biçen ve denetlenmesi mümkün 

olmayan bilirkişi raporlarına dayanılarak  hüküm kurulması...doğru değildir.”  162Emsal olarak 

alınan taşınmazın satış fiyatının değerlendirme tarihindeki karşığı tespit edilirken 

TEFE esas alınması gerekirken , tüketici fiyat endeksinin ( TÜFE) esas alınması 

doğru bulunmamaktadır. 163 

Arsalara değer biçilmesinde  dikkate alınması gereken bir husus da 

düzenleme ortaklık payının düşülmesinin gerekip gerekmeyeceğinin tespit 

edilmesidir. Bu konuda, emsal taşınmazın değeri belirlendikten sonra onun dava 

konusu taşınmazla karşılaştırılarak, eksik ve üstün yönlerinin belirlenmesi ve dava 

konusu taşınmazın gerçek değeri bulunduktan sonra bulunan bu değerden veya 

alandan düzenleme ortaklık payına tekabül eden oranda indirim yapılması  gerekip 

gerekmediğinin  saptanması için bu parsellerin imar düzenlemesi sonucu oluşmuş 

parseller olup olmadıklarının araştırılması gerekmektedir.Bu araştırmaya esas olmak 

üzere emsal ve dava konusu taşınmazların niteliklerine ( imar düzenlemesi sonucu 

meydana gelmiş parseller olup olmadıklarına ) dair bilgiler Tapu Sicil Müdürlüğü ve 

Belediye İmar Müdürlüğü’nden getirtilmelidir.  164 

Yargıtay’ın birçok kararında da belirtildiği üzere emsal taşınmaz imar parseli 

olup, dava konusu taşınmaz kadastro parseli ise, dava konusu taşınmazın yapılacak 

karşılaştırma sonucunda bulunacak değerinden İK m.18 f.2 gereği düzenleme 

ortaklık payına tekabül edecek oranda indirim yapılması gereklidir. 165 

                                                
162 Şahiniz, a.g.e, s. 167 ( 5 HD, 04.11.1999, 1999/15611E, 17269K) 
163 Böke, a.g.e, s.385  ( 5 HD, 2002/7926E 2002/13754K, 13.06.2002) 
164 Böke, a.e, s.353-387’deki kararlar  ( 18 HD, 2002/9035E 2002/11975K, 10.12.2002, 18HD, 
1998/10001E 1998/11684K, 26.10.1998, 18HD, 2002/4941E 20022/6330K 03.06.2002 5 HD 
2005/11046E. 2005/13892K. 19.12.2005, 5 HD 2005/1189E. 2005/4919K. 25.04.2005 5 HD 
2005/1980E. 2005/5563K. 09.05.2005 5 HD 2005/5840E.    2005/8910K. 19.07.2005 5 HD 
2004/13032E. 2005/1622K. 22.02.2005 5 HD 2003/12727E. 2004/1973K. 01.03.2004, 5 HD 
2003/13315E. 2004/157K. 20.01.2004) 
165 Böke, a.e, s. 379-393 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 18 HD, 2002/5214E 2002/7213K, 
25.06.2002, 18HD, 2002/4763E 2002/5613K, 13.05.2002, 18HD, 2003/3237E 2003/5457K, 
23.06.2003, 5 HD, 1997/15419E 1997/18787K, 18.12.1997, 5 HD, 1997/5019E 1997/7741K, 
13.05.1997, 5 HD, 1997/5215E 1997/7748K, 13.05.1997, HGK, 1998/18-204E 1999/180K, 
24.03.1999, HGK, 2000/5-792E 2000/791K, 19.04.2000, 5 HD, 1999/12893E 1999/14057K, 
27.09.1999,5 HD, 2002/174E 2002/1437K, 22.01.2002, 5 HD, 1997/15331E, 1997/17976K, 
06.11.1997 5 HD 2005/11555E. 2005/11656K. 27.10.2005  
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Dava konusu taşınmazın  kadastro parseli emsal taşınmazın ise imar parseli 

olması halinde, denkleştirme için dava konusu taşınmazın emsal ile karşılaştırma 

sonucu bulunan değerinden düşülecek düzenleme ortaklık payının, dava konusu 

taşınmazın imar parseli haline getirilecek olması durumunda yüzölçümünün 

uğrayacağı  kayıp oranında olması gerektiği kabul edilmektedir. Somut emsalin imar 

parseli haline getirilirken uğramış olduğu zaiyat miktarının , dava konusu taşınmazın 

bulunan değerinden düzenleme ortaklık payı için yapılacak indirimde bir etkisi 

bulunmamaktadır. O halde dava konusu taşınmazın imar parseli haline getirilmesi 

sonucunda yüzölçümünün uğrayacağı kayıp oranında düzenleme ortaklık payı 

indirileceğinden , bu kayıp oranı belirlenmeden  azami oran  % 35 ( yeni oran % 40) 

üzerinden  düzenleme ortaklık payı indirilmesi  kanuna aykırı olur. Bu sebeple, dava 

konusu taşınmaz için düzenleme ortaklık payına karşılık olarak indirim yapılmadan 

önce ilgili  Belediye İmar Müdürlüğü’nden bu taşınmazın imar düzenlemesi 

yapıldığında İK m.18/2 uyarınca ve imar planı çerçevesinde tabi olacağı kayıp oranı 

sorulup bu oranda bedelden indirim yapılması gerekmektedir. 166 

Düzenleme ortaklık payının emsal taşınmazın değerinden değil, dava konusu 

taşınmazın değerinden düşülmesi gerekmektedir.“Davaya konu taşınmazlar henüz imar 

görmemiş ve uygulamalı imar planı içersinde bulunmamaları emsal alınan parselin imar parseli 

olması nedeniyle İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca düzenleme ortaklık payı düşülmesi gerektiği 

kabul edilmişse de bu ortaklık payının dava konusu taşınmazların  emsal taşınmazla yapılan 

mukayeseleri sonucunda bulunan değerlerinden düşülmesi gerekirken emsalin bulunan değerinden 

düşülmüş olması yanıltıcı sonucun doğmasına neden olduğu gibi... Oysa, bilirkişiler... , dava konusu 

taşınmazların gerçek değerlerini bulduktan sonra %35 düzenleme ortaklık payını bu fiyattan veya 

yüzölçümünden düşmeleri ...gerekir.”  167 

 Dava konusu taşınmaz imar parseli olmasına karşılık seçilen somut emsalin 

bu nitelikte olmaması durumunda, dava konusu taşınmazın imar uygulaması 

sırasında uğramış olduğu  alan zaiyatı varsa, emsal ile dava konusu taşınmaz arasında 

bu yönden denge kurulması bakımından, kadastral parsel olan somut emsalin 

değerine , dava konusu taşınmazın imar parseli durumuna gelirken uğradığı zaiyat 

oranında ekleme yapılması ve bu suretle bulunacak miktarın dava konusu taşınmazın 

değerinin saptanmasına esas alınması gerektiği Yargıtay’ın yerleşmiş 

                                                
166 Böke, a.e, s.383 (18 HD 2002/6064E 2002/6759K  12.06.2002)    
167  Böke, a.e, s.385-386  (18HD, 1994/156E 1994/2590K, 01.03.1994) 
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uygulamalarında kabul edilmektedir. Yani bu durumda emsal taşınmaza azami 

düzenleme ortaklık payı olan %35 ( yeni oran %40)  oranında bir ekleme değil, dava 

konusu taşınmazın imar düzenlemesi sırasında uğramış olduğu kayıp Tapu Sicil 

Müdürlüğü ve Belediye İmar Müdürlüğü’nden sorularak bu kayıp oranında bir 

ekleme yapılmalıdır. 168  

Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere dava konusu taşınmaz ile emsal 

taşınmazın her ikisi de kadastro veya imar parseli ise, düzenleme ortaklık payı 

düşülmesi gerekmeyecektir. “Dava konusu taşınmazın ve emsal alınan parselin imar parselleri 

olup olmadığı araştırılmalı, Belediye İmar Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü’nden sorulup 

saptandıktan sonra, parsellerde farklılık varsa, düzenleme ortaklık payının indirilmesi hususu 

gözetilmelidir.” “…seçilen somut emsalin de dava konusu taşınmaz gibi imar parseli olması halinde 

düzenleme ortaklık payı karşılığı olarak bir ilave veya indirim yapılmayacaktır.”  169Ayrıca, 

Yargıtay’a göre dava konusu taşınmaz kadastro parseli, emsal olarak alınan 

taşınmazların bir kısmı kadastro parseli bir kısmı  imar parseli ise düzenleme ortaklık 

payı indirilmemelidir.170 

c.Arazi Vasfındaki  Taşınmazların Değerinin  Tespiti 
Öncelikle belirtmek gerekir ki, arsa- arazi ayrımı bölümünde ele alınan 

ölçütler dikkate alınarak taşınmazın arazi vasfında olduğu saptanmalıdır. Bu saptama 

yapıldıktan sonra,  KK m.11 kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan bedel 

davalarında da kıyasen uygulanacağından bu maddede öngörülen unsurlar dikkate 

alınarak arazi vasfındaki taşınmazın kamulaştırmasız el atma bedeli hesaplanmalıdır.  

KK m.11’deki  tüm unsurlar ( maddenin 1,2 ve 3. fıkraları), KK m.11/1-g bendinde 

arsa vasfındaki taşınmazların değer tespitine ilişkin kural hariç, burada da aynen 

uygulanacaktır. Ancak burada KK m.11/1- g bendi yerine arazi vasfındaki 

taşınmazların değer tespitine ilişkin KK m.11/1- f bendi uygulama alanı bulacaktır. 

KK m.11 /1- f bendine göre, “arazilerde taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki 

mevkii ve şartlarına  göre olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri esas alınarak değer 

biçilecektir”. Burada düzenlenen yöntem daha önce de belirtildiği gibi “gelir esasına 

                                                
168 Böke, a.e, s.381-383 s. 388-389’deki kararlar ( 18  HD, 2002/5909E 2002/6763K, 12.06.2002 18 
HD 16.06.1997 1997/5722E. 1997/6769K.) 
169 Böke, a.e, s.381-383 s. 353 s. 378’deki kararlar (   18 HD, 2002/9035E 2002/11975K, 10.12.2002, 
18HD, 2002/5909E 2002/6763K 12.06.2002 5 HD 2006/14410E. 2007/495K. 29.01.2007 ) 
170 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr   ( 5 HD 2006/13447E. 2007/1713K. 15.02.2007) 
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göre değer biçilmesi” olarak adlandırılmaktadır. 171 Yargıtay’ın  yerleşik içtihatları 

incelendiğinde de, arazi niteliğindeki taşınmazlara kamulaştırma günündeki mevkii 

ve koşullarına göre oldukları gibi kullanılması halinde getireceği net gelire göre 

bilimsel yolla değer biçilmesi gerektiğinin vurgulandığı görülmektedir. 172 

Gelir esasına göre taşınmaza değer biçilmesinde  taşınmazın  kamulaştırma ( 

kamulaştırmasız el atma) tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi 

kullanılması halinde getireceği net gelir hesaplandıktan sonra  gelire göre taşınmazın 

değeri tespit edilmekte olduğundan  iki aşamadan oluşan bir işlem sözkonusudur.173 

1- Gelirin Saptanması 

2- Gelire Göre Değer Biçilmesi.  

1.Gelirin Saptanması  
Kamulaştırmasız el atılan arazilerin değerinin tespitinde,  arazinin el atma 

tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde ekilecek 

ürünler ve münavebeye alınan bu ürünlerin elde edilmesi için yapılacak harcamalar 

göz önünde tutularak , net gelirin hesaplanması ve bilimsel yolla değerin bulunması , 

bedel tespitinde etkisi olan diğer tüm unsurların gerekçe ve katkı oranları belirtilmek 

kaydıyla el atma tazminatının hesaplanması gereklidir. Net gelire göre hesaplama 

yapılmadan hazırlanan bilirkişi raporlarına dayanılarak  hüküm kurulamaz. 174 O 

halde öncelikle net gelir hesaplanmalıdır.  

Gelirin saptanması aşamasında taşınmaz üzerinde kalıcı nitelikte olup uzun 

yıllar gelir getiren mezruat bulunmadıkça ( meyve ağaçları) , arazide çevrede 

ekilmesi mutad olan ürünler dikkate alınarak , bu ürünlerin münavebesi uygulanarak 

, bu ürünlerin ürün döküm zamanı ortalama satış fiyatı gözetilip, üretim maliyetleri 

düşüldükten sonra net gelirin hesaplanması gerektiği kabul edilmektedir. “ KK 11. 

maddesinin f bendi hükmü gereği arazilerde değerlendirme, taşınmaz malın kamulaştırma tarihindeki 

                                                
171 Şahiniz, a.g.e, s.77 
172 Şahiniz, a.e, s.180-185   Böke, a.g.e, s. 177-223’deki kararlar ( 5 HD, 30.06.1997, 1997/9149E 
10945K, 5 HD, 27.10.1997, E. 1997/13530 K. 15913, 5 HD, 01.06.1998, E. 1998/6483 K. 8448, 5 
HD, 2003/7469E 2003/9971K, 18.09.2003, 5 HD, 1986/9210E 1986/11258K, 12.09.1986, 5HD, 
1986/7675E 1986/9153K, 24.06.1986, 18HD, 1994/7876E 1994/9846K, 11.07.1994, 18 HD, 
1996/7651E 1996/9092K, 21.10.1996, 18HD, 1997/12081E 1998/331K, 22.01.1998, 18 HD, 
2002/2107E 2002/3465K, 02.04.2002, 18HD, 1998/14745E 1999/1658K, 18.02.1999, 18 HD, 
1996/1851E 1996/3667K, 09.04.1996, 5 HD, 1996/2872E 1996/3835K, 12.03.1996, 5 HD, 
1993/2511E 1996/6718K, 08.04.1993,m 5 HD, 1991/35747E 1992/3339K, 24.02.1992) 
173 Şahiniz, a.e, s.177 Arcak, a.g.e, s. 38  
174 Böke,  a.g.e, s.177 
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mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelire göre yapılır. Net 

gelir ise, çevrede ekilmesi  mutad olan ürünlerin münavebesi uygulanarak, ürünün döküm zamanı 

ortalama toptan satış  fiyatı gözetilerek , ürün maliyetleri düşüldükten sonra bulunur.” 175 

Net gelirin hesaplanmasında üretimde harcanan giderlerin de göz önünde 

bulundurulması gereklidir. Zira giderler düşüldükten sonra ancak net gelir 

hesaplanabilir. Giderlerin hesaplanma yöntemine 5 HD’nin 15.04.1986 tarihli 

1986/2277E 1986/4785 K sayılı kararıyla  açıklık getirilmiştir. “Giderler hesaplanırken, 

raporların denetiminin sağlanabilmesi için resmi kuruluşların gönderdiği çizelgede her ürün için 

gösterilen giderler ele alınmalı ve aile işçiliğinin çalıştırılacak işçi sayısına göre giderlere 

katılmasına engel olmayacağı düşünülerek, taşınmazın özelliğine, yapılan tarımın çeşidine, 

yüzölçümüne göre , taşınmazda hangi giderlerin hiç yapılmadığı , hangilerinin tümüyle yapıldığı 

açıklanıp kalem kalem ve toplam olarak giderler , buna göre de net gelir gösterilmelidir.” 176 

Arazinin  net gelirinin saptanmasında KK m.11/1- f bendi gereği arazinin o 

andaki durumuna göre elde edilecek gelirin hesaplanması kabul edilmektedir. Bu 

husus “olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir” ibaresi ile KK m.11/1-f 

‘de ifade edilmiştir.O halde arazinin  olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net 

gelir esas alınacağından olası (muhtemel) kullanım şekline göre getireceği gelir 

dikkate alınamaz. Yargıtay kararlarında da taşınmaz değerlendirme tarihi itibariyle 

ne şekilde kullanılıyorsa , bu kullanım durumu dikkate alınarak değer biçilmesi 

gerektiği kabul edilmektedir. “ Dava konusu taşınmaz tapuda çayır olarak kayıtlı olduğu gibi, 

kıymet takdir komisyonu raporunda da çayır niteliğiyle değer biçilmiştir.. Taşınmazın civarındaki 

parsellere bakılarak çayır niteliğindeki taşınmazda tarla ziraatı esas alınarak değerlendirme 

yapılamaz.”  “ Bir yere çayır olarak değer biçilebilmesi için değerlendirme tarihinde çayırlık olması 

gerekir. Böyle değilse, yıllık ekilebilecek ürün bedeline göre değer biçilmesi gerekir.” 177 Yine 

Yargıtay taş ocağı ruhsatı bulunmayan taşınmazın ileride taş ocağı olarak 

kullanılabileceğinden bahisle taş ocağı gelirine göre, değer biçilmesini doğru 

bulmamakta, taşınmazın taş ocağı ruhsatı bulunmadığına göre tarım arazisi olarak 

kabul edilerek ekilebilecek ürün gelirine göre değer biçilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. 178 

                                                
175 Böke, a.e, s.212’deki kararlar ( 18 HD  12.11.1998 1998/10551E 1998/12403K ,18 HD 
2002/2107E 2002/3465K) 
176 Böke, a.e, s.200 
177 Şahiniz, a.g.e, s.180-181 Böke, a.e, s.201-202’deki kararlar  (5 HD,1999/4780E 1999/6351K , 
20.04.1999 5 HD, 02.07.1997, 1997/9727E 11093K 5 HD 27.10.1997 1997/14245E 13085K. ) 
178 Şahiniz, a.e  ( 5 HD, 30.04.1998, 1998/4511E 6559K)  
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Yargıtay’ın “taşınmaz değerlendirme tarihi itibariyle ne şekilde kullanılıyorsa 

o haliyle değer biçilmesi gerektiği” görüşünün bir uzantısı olarak , ancak 

değerlendirme tarihinde zeminde mevcut bulunan bitkinin münavebe bitkisi olarak 

esas alınabileceğini kabul ettiğini kararlardan görmek mümkündür. Halen ekili ürüne 

göre değer biçilmesi gerekirken, başka bir ürüne göre değer biçilmesi doğru 

bulunmamaktadır. “..zirai gelir metoduna göre değer biçilmesi durumunda , değerlendirme 

tarihinde zeminde mevcut olmayan yoncanın münavebe bitkisi olarak kabul edilmesi mümkün 

değildir.” 
179 

KK m.11/1-f bendi gereği arazinin net gelirinin hesaplanmasında dikkate 

alınacak diğer bir unsur, “arazinin mevki ve şartları”dır. Arazinin mevkiinden 

kastedilen, arazinin bulunduğu mevkii itibariyle şehir merkezine veya pazar yerine 

yakın olması ve elde edilen ürünün taşınmasının az veya çok külfetli ve masraflı 

olması gibi hususlardır. Arazinin şartlarından kastedilen ise, arazinin sulama 

olanağının bulunup bulunmadığı, ürün veriş oranı ve ürünün kalitesi gibi hususlardır. 
180 Yargıtay’ın bir kararında arazinin mevkii ve şartları kavramına şöyle açıklık 

getirilmiştir: “…tarımsal amaçla kullanılan arazini mevkii ve şartları , kendisinde doğal olarak 

mevcut olanlardır. ( sulu- susuz oluşu, taşınmazın yapısı, bulunduğu yer ve yapısından kaynaklanan 

diğer nitelikler)...”  181 

 Arazi vasfındaki taşınmazlara gelir esasına göre değer biçilmesinde 

münavebeye esas alınacak ürünlerin ise sadece en çok gelir getiren ürünlerle 

sınırlandırılmaması , çevrede ekilmesi mutad olduğu bilinen ürünlerin münavebeye 

dahil edilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Taşınmazın küçük yüzölçümlü olması 

veya malikin mutad olarak tek ürün yetiştirmesi , çevrede yetiştirilen diğer  tarımsal 

ürünlerin değerlendirmeye esas alınmasına engel görülmemektedir.182O halde  

münavebe sözkonusu olduğunda tek ürünle yetinilmeyerek çevrede ekilmesi mutad 

ürünler  nazara alınarak  , bu suretle münavebeye alınan ürün türlerinin genişletilmesi 

gerekmektedir. 183 

                                                
179 Şahiniz, a.e  Böke, a.g.e, s.219’deki kararlar ( 5 HD, 1996/7741E, 1996/8892K,03.06.1996 5 
HD’nin 27.10.1997  1997/13530E. 15913K.) 
180 Şahiniz, a.e, s.178 
181 Böke, a.g.e, s.219 ( 18 HD, 1997/12081E 1998/331K, 22.01.1998)  
182 Böke, a.e, s. 195 s.211’deki kararlar ( 18 HD, 1997/11510E 1998/504K, 27.01.1998, 18 HD, 
1998/10551E 1998/12403K, 12.11.1998) 
183 Böke, a.e, s. 212-213 ( 18 HD, 2002/2107E 2002/3465K, 02.04.2002)  
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 Münavebeye esas alınacak  ürünün ( bitkinin) ayrıca mutad alımı satımı ve 

pazarlama  olanağı olan bir ürün  olması gerektiği kabul edilmektedir. Yargıtay 

birçok kararında göl soğanı bitkisini serbest alış satış ve pazarlama olanağı 

bulunmadığından bahisle münavebe bitkisi olarak değerlendirmeye esas 

alınamayacağına hükmetmiştir. 184 Bu  noktada mutad dışı ürünler münavebeye 

sokularak taşınmaza değer biçilmesinde esas alınabilir  mi sorusuna yanıt vermek de 

gereklidir Yargıtay’a göre  “Dava konusu taşınmazda davacının mutad ürün dışındaki ürünü 

ekip hasat ettiğini toptancı halinde yapması gereken satış belgeleriyle ispat etmesi 

gerekir.”
185Demek ki davacı taşınmazda ekilmesi mutad olmayan  bir ürünü ekip hasat 

ettiğini  ancak toptancı halinde yaptığı satış belgeleriyle ispat ettiği takdirde bu  ürün 

münavebe bitkisi olarak  değerlendirmeye esas alınabilecektir. 

Tarım arazilerinin net gelire göre değerlendirilmesinde yukarıda da 

belirtildiği üzere, arazi üzerinde kalıcı nitelikte olup da uzun yıllar gelir getiren 

mezruat ( meyve ağaçları gibi) bulunmadıkça değerlendirme çevrede ekilmesi mutad 

olan çeşitli ürünlerin yıllara şamil münavebesi sonucunda elde edilecek ortalamalara 

göre yapılmaktadır.186 Başka bir deyişle  yörede ürünlerin en çok yetiştiği aya ait 

bilgilere göre değil, belediye halinden istenecek bilgi doğrultusunda yıl içerisinde 

oluşan ortalama fiyata göre değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.  187 

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, tarım arazilerinin net gelir 

yöntemiyle değerlendirilmesinde, münavebeye alınacak ürünlerin dekar başına 

verimi, üretim gideri ve toptan eşya satış fiyatlarına ilişkin olarak ciddi istatistiki 

bilgilere dayalı olduğu bilinen o yerdeki Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin  

gönderdiği  resmi verilerin esas alınması gereklidir. 188 Ayrıca taşınmazın bulunduğu 

yerde Ziraat Fakültesi bulunuyorsa , dekar başına alınan ürünün ne miktar olduğuna 

                                                
184 Böke, a.e, s. 201-202 Şahiniz, a.g.e, s.185’deki kararlar ( 5 HD, 1999/4780E 1999/6351K 
20.04.1999, 5 HD, 07.07.1998, 1998/7794E 11280K) 
185 Böke, a.e, s.202 Şahiniz, a.e’deki kararlar ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 
23.03.1999,1999/2382E 4782K 5 HD 27.09.1999 1999/12446 E, 14162K    5 HD , 2004/12926E. 
2005/1769K. 25.02.2005 5 HD 2004/11056E. 2005/433K. 27.01.2005) 
186 Böke, a.e, s. 194-195 s. 215’deki kararlar ( 18 HD, 1998/335E 1998/642K, 02.02.1998, 18HD, 
1998/4754E 1998/6534K, 02.06.1998, 18HD, 1998/10551E 1998/12403K, 12.11.1998) 
187 Böke, a.e, s.179s. 187 s. 194 s.212’deki kararlar ( 10HD, 2000/18-182E 2000/182K, 22.03.2000, 
18 HD, 2002/7624E 2002/10561K, 31.10.2002, 18 HD, 1998/10551E 1998/12403K, 12.11.1998, 
18HD, 2002/2107E 2002/3465K, 02.04.2002) 
188 Böke, a.e , s.180-187’deki kararlar ( 18 HD, 2002/5106E 2002/6959K, 17.06.2002, 5 HD, 
2002/460E 2002/1799K, 28.01.2002, 18HD, 2002/1680E 2002/3469K, 02.04.2002) 
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dair bilgi alınması, yine ürünün niteliğine göre Toprak Mahsulleri Ofisi’nden yada 

Hal Müdürlüğü’nden değerlendirme tarihi itibariyle kilogram ortalama satış 

bedellerinin sorulması, dekar başına üretim giderlerinin ise Ziraat Odası’ndan 

öğrenilerek, bu kuruluşların gönderdiği resmi veriler esas alınmak suretiyle bilirkişi 

raporlarının denetlenmesi gerektiği Yargıtay kararlarında vurgulamaktadır.189 Diğer 

bir deyişle,  Yargıtay taşınmazın değerlendirilmesinde münavebeye alınan ürünlere 

ilişkin  resmi mercilerin gönderdiği verilerin esas alınması gerektiğini kabul etmekte 

, resmi verileri aşan şekilde değerlendirme yapan bilirkişi raporlarının hükme esas 

alınamayacağını belirtmekte,  bu gereğin yerine getirilmediği bilirkişi raporlarına 

dayanılarak hüküm kurulmasını bozma sebebi saymaktadır. “... münavebe bitkisi olarak 

kabul edilen buğday ve şeker pancarının dekara ortalama verim miktarları İl Tarım Müdürlüğünce 

bildirilen resmi verilerden yüksek, şeker pancarı ve soğanın dekara üretim masrafları ise İl Tarım 

Müdürlüğünce bildirilen resmi verilerden düşük alındğı gözetilerek.... ek rapor alınmadan... hüküm 

kurulması doğru görülmemiştir.”  190 Bazı durumlarda ürünün  kendine has niteliği gereği 

verim, üretim gideri ve satış fiyatlarının yukarıda sayılan kuruluşlar dışında başka 

kuruluşlardan ( örneğin şekerpancarı için Şeker Fabrikası yada tütün ürünü  için 

Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesi Müdürlüğü’nden) sorulması 

gerektiği de  kabul edilmektedir. “ Bilirkişi kurulunca ...pancara ilişkin bilgilerin ayrıca Şeker 

Fabrikası Müdürlüğü’nden getirtilip raporun denetlenmesi gerekmektedir.” ( 18 HD, 

2002/1680E 2002/3469K, 02.04.2002) “...tütün fiyatı yönünden daha sağlıklı olan tütün alım 

satımı ve işletmesi ile doğrudan uğraşan Tekel Müessese  Müdürlüğü verilerinin esas alınması  ve bu 

konudaki yerel mahkeme kararı yerindedir.” ( 18 HD, 2000/18-204E 2000/186K, 

22.03.2000) 191 

Taşınmazın değerlendirilmesinde münavebe bakımından dikkate alınması 

gereken diğer bir husus, münavebeye alınan bitkinin değerlendirme yılına ait resmi 

verilerin esas alınması gereğidir. 192 

                                                
189 Böke, a.e, s.202-236 Şahiniz, a.g.e, s.183’deki kararlar ( 5 HD, 28.05.1997, 1997/5431E 8351K, 5 
HD, 1999/18108E 1999/921K, 02.02.1999, 5 HD, 1997/9098E 1997/12792K, 17.09.1997, 5 HD, 
1993/20714E 1993/24725K, 20.12.1993, 18 HD, 1996/1851E 1996/3667K, 09.04.1996, 5 HD, 
1993/20714E 1993/24725K, 20.12.1993, 5 HD, 2003/10331E 2003/14274K, 12.12.2003) 
190 Böke, a.e, s.186-188’deki kararlar ( 18 HD, 2002/301E 2002/2914K, 21.03.2002, 18 HD, 
2002/7624E 2002/10561K, 31.10.2002 5 HD 2005/14998E. 2006/173K. 23.012006) 
191 Böke, a.e, s.156-157 s. 216-217 
192 Böke, a.e, s.184-188’deki kararlar ( HGK, 2002/5-299E, 2002/365K 08.05.2002, 18HD, 
2002/7624E 2002/10561K, 31.10.2002, 18 HD, 2002/301E 2002/2914K 21.03.2002 ) 
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 Ayrıca tarım arazilerinin net gelir yöntemiyle değerlendirilmesinde üretim 

miktarının arttırılması veya erken idraki için uygulanan  tarımsal yöntem ve teknikler 

dikkate alınmaksızın açıkta tarla ziraatı sonucu elde edilen üretim miktarının dikkate 

alınması gerektiği Yargıtayca benimsenmektedir.  “Üretim miktarının yükseltilmesi veya 

erken idraki için uygulanan tarımsal teknik ve modeller taşınmazın kendisine has ayırıcı özelliğiyle 

birleşmedikçe bu tarımsal usullerle elde edilen yüksek üretim miktarı ve turfanda fiyat uygulanarak 

taşınmazın net geliri ve dolayısıyla değeri yükseltilemez.”  Diğer bir deyişle, arazi vasfındaki 

taşınmazlara  değer biçilmesinde esas alınması gereken gelir, normal koşullarda elde 

edilmesi mümkün olan gelir olup, olağanüstü koşullarda verim miktarının 

artabileceği öngörülerek olağanüstü koşullarda elde edilebilecek gelire göre 

taşınmaza fazla değer biçilemeyecektir.  193  

2.Gelire Göre Değer Biçilmesi  
Taşınmazın geliri saptandıktan sonra ikinci aşamada saptanan bu gelire göre 

arazinin  değerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Araziye saptanan gelirine göre  

değer biçilmesi bir hesaplama işlemi yapılmasını gerektirir. Bu hesaplama işlemi 

bilimsel bir yöntem ( yol) izlenerek yapılmak zorundadır. “ Bilimsel yolla gelirin hesap 

edilmesi ve ona göre değer biçilmesi gerekirken , bu şekilde bir hesaplama yapılmadan değer takdir 

olunması kanun hükümlerine aykırıdır.” 
194  

Uygulamada, hesaplama yöntemi olarak rant formulü ( kapitalizasyon 

metodu) kullanılmaktadır. Bu hesaplama yöntemine göre, arazi vasfındaki  

taşınmazın değeri , yıllık net ( safi) gelirin kapitalizasyon faizine bölünmesi yoluyla 

hesaplanır. Bu bağlamda, öncelikle arazinin  ( tarla, bağ veya bahçenin) yıllık 

ortalama net geliri hesaplanacak , bu rakam saptanan kapitalizasyon faizine 

bölünecek ve bu suretle arazinin  değeri hesaplanmış olacaktır. Yargıtay da tarım 

arazilerinde değerin bu şekilde ( rant formulüne- kapitalizasyon metoduna göre ) 

hesaplanması gerektiğini kabul etmektedir. “ Arazi niteliğindeki taşınmazların değeri ; net 

gelir , kapitalizasyon faizine bölünerek hesaplanır. Üretim gideri düşülmeden , brüt  gelir 

kapitalizasyon faizine bölünerek hüküm kurulması hatalıdır.” 195 

                                                
193 Şahiniz, a.g.e, s. 184-185( 18 HD, 1998/4754E 1998/6534K, 02.06.1998, 18 HD, 1998/10551E 
1998/12403K, 12.11.1998, 18 HD, 1997/12081E 1998/331K, 22.01.1998, 18 HD, 1999/2842E 
1999/4595K ,15.04.1999, 5 HD, 12.04.1999, 1999/4973E 5732K, 5 HD, 25.10.1999, 1999/17221E 

16317K)  
194 Şahiniz, a.e, s. 178 ( 5 HD, 02.11.1976, 7441E 8792K)  
195 Böke, a.g.e, s.205-206  Arcak, a.g.e, s. 39 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ’deki kararlar  ( 
5 HD, 2002/10118E 2002/14183K, 20.06.2002, HGK, 2003/18-105E 2003/122K, 26.02.2003) 
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Kapitalizasyon faizi, araziye yatırılmış sermayenin normal olarak getirdiği 

faiz oranıdır. Yargıtay kararlarında verilen  tanıma göre ise, kapitalizasyon faiz oranı 

arazinin net geliri ( rantı) ile arazinin çıplak değeri ( satış değeri) arasındaki orandır. 

Bu noktada kapitalizasyon faizine ilişkin açıklamalarda bulunulması  sebebiyle  

HGK’nun 1995/18-246E 1995/687, 28.06.1995  ve  HGK 1996/18-23E 1996/129K, 

06.03.1996 HGK 1996/18-22E 1996/115K 06.03.1996  tarihli kararları üzerinde 

durmak yerinde olacaktır. Sözedilen HGK kararlarında  kapitalizasyon faizine ilişkin 

şu açıklamalarda bulunulmuştur: “ Arazinin  rantı ( net geliri) ile o arazinin satış değeri ( 

çıplak değer) arasındaki oran olarak tanımlanan kapitalizasyon faizi, belli bir bölgede , aynı yıl 

içersinde, aynı tür tarımsal üretimin yapıldığı, aynı vasıf ve karakterdeki arazinin gerçek satış  bedeli 

ile net geliri belirlendikten sonra oranlanarak bulunur. Bir yıl içinde bölgede satışı yapılan  tüm 

arazilerin dekar başına fiyatı tespit edilip ortalama dekar fiyatı bulunduktan ; aynı arazi parçalarının 

her birinin  dekar başına net geliri de saptanıp yine ortalama net geliri belirlendikten sonra, her iki 

ortalama rakamın birbirine olan oranı , yüzde ile ifade edilen kapitalizasyon faizidir. Bulunan bu 

oran, aynı yıl içinde o bölgede cari ortalama kapitalizasyon  faiz oranını ifade eder. ”  

“ Bu oran o bölgede araziler için bir baz olarak hareket noktasını oluşturur. Bu ortalama 

oranın , kıymeti takdir edilen araziye uydurulması gerekir. Bu kısa açıklamadan anlaşılacağı üzere, 

geniş kapsamlı araştırma ve belgelendirilen anketlere dayalı olarak saptanan, o bölgeye ait ortalama 

faiz oranı, belli bir arazinin bedelinin belirlenmesinde uygulanacak kapitalizasyon faizi ise , bütün 

ayırıcı nitelikleri ( kent ve kasabaya yakınlığı, ulaşım olanakları , ürünün değerlendirilme kolaylığı , 

arazinin şekli, verimi , yüzölçümü, taşınmaz toprağının kompozisyonu, sulu susuz olduğu, meyil oranı 

gibi) belirtildikten sonra saptanır. Araziye uygulanacak faiz oranı bu niteliklere göre azalıp 

çoğalacaktır.” 

“Ülkemizde , yukarıda açıklanan anlamda, bölgelere  has ortalama faiz oranları belirlenmiş 

değildir. Ancak yurdun belli bölgelerinde uygulamalarla belirlenmiş ortalama oranlar mevcut olup , 

bu oranlar %3-%15 arasında değişmektedir. Kararları ile uygulamada birliği sağlamakla da görevli  

bulunan Yargıtay’ın , yurdun muhtelif bölgelerinden gelen kamulaştırma bedelinin artırılmasına 

ilişkin dava dosyalarını yıllardan beri süre gelen incelemelerinde, belli bölgelerde baz alınacak cari 

ortalama faiz oranları konusunda bir birikime sahip olduğu kabul edilmelidir. Nitekim, inceleme 

konusu taşınmazın içinde yer aldığı bölgede ortalama oran olarak uygulanması gerekli olup, bu 

suretle aşağı-yukarı belirlenmiş bu ortalama faiz oranı baz alınarak, dava konusu taşınmaza 

uygulanacak gerçek faiz oranı , bilirkişi tarafından aranacak objektif gözlemlere ve hakim denetimine 

olanak verecek gerekçelere dayanılarak saptanacaktır.”
196

  

                                                
196 Şahiniz, a.g.e, s. 191-193    Böke, a.e, s.220-221 
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Bahsedilen bu üç HGK kararında kapitalizasyon faizi hususunda benimsenen 

esaslar Yargıtay HD’leri tarafından verilen  kararlarda da aynen kabul edilmektedir. 

Kapitalizasyon faizi ile ilgili olarak bu  HGK kararlarından çıkan ve Yargıtay 

HD’leri kararlarında da benimsenen ilkeler şöyle sıralanabilir:  

1- Kapitalizasyon faizi, arazinin rantı ( net geliri) ile o arazinin satış değeri ( 

çıplak değeri) arasındaki orandır. 

2- Kapitalizasyon faiz oranı kent ve kasabaya yakınlık, ulaşım olanakları, 

ürünün değerlendirme kolaylığı, arazinin şekli, verimi, yüzölçümü, toprağın 

kompozisyonu, sulu yada susuz olması, meyil durumu gibi bütün etkenler ( 

faktörler) belirlendikten sonra saptanır. Araziye uygulanacak faiz oranı, 

saptanan bu niteliklere göre azalıp çoğalabilir.  

3- Türkiye’nin coğrafi konumu, iklim koşulları, toprak yapısı ve verimliliğe 

etkisi olan diğer unsurlar dikkate alındığında kapitalizasyon faizi %3-%15 

arasında kabul edilmiştir.  197 Türkiye genelinde kapitalizasyon faiz oranı % 3 

ila %15 arasında değiştiğinden bu oran %3’ten az %15’ten fazla 

alınamayacaktır.Kapitalizasyon faiz oranı %3’ten düşük alınarak fazla, 

%15’ten fazla alınarak eksik değer biçen bilirkişi raporlarına dayanılarak 

hüküm kurulamaz. Yargıtay %3 kapitalizasyon faiz oranının yurdumuzda 

tarımsal açıdan en değerli araziye uygulandığını ifade etmektedir.198  

Kapitalizasyon faizinin  asgari hadden ( %3) alınabilmesi için taşınmazın 

bulunduğu bölgenin nüfus yoğunluğunun fazla fakat arazinin kıt olduğu bir 

bölge olması gerekir.( Örneğin, Doğu Kardeniz, Karadeniz sahil bandı) 199  

Buna karşın göç veren ve nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelerde faiz 

oranı yüksek alınmalıdır. Zira, kapitalizasyon faiz oranının düşük olarak 

alındığı hallerde yapılan hesaplama sonucu taşınmazın değeri yüksek 

                                                
197 Böke, a.e, s.235-246 Şahiniz, a.e, s. 193’deki kararlar (5 HD 21.10.1999, 1999/15071E 16186K, 
18 HD, 1992/ 12420E 1992/12648K, 14.12.1992, HGK, 2003/18-105E 2003/122K, 26.02.2003, 5 
HD, 2001/279E 2001/2659K , 13.02.2001, 5 HD, 2001/7170E 2001/8989K 10.05.2001) 
198 Böke, a.e, s.235-236 ( 18 HD, 1992/12420E 1992/12648K, 12.12.1992) 
199( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  Böke, a.e, s.246-247 Şahiniz, a.g.e, s. 194’deki kararlar ( 5 
HD, 2001/279E 2001/2659K, 13.02.2001, 5 HD, 2001/7170E 2001/8989K, 10.05.2001, 5 HD, 
1999/14405E 16201K, 21.10.1999 5 HD, 2005/7604E. 2005/8743K. 18.07.2005 5 HD 2005/6229E. 
2005/6689K. 09.06.2005 5 HD 2005/1135E. 2005/1125K. 14.02.2005, 5 HD 2004/3469E. 
2004/5216K. 29.04.2004  5 HD 2003/12431E. 2004/291K. 22.01.2004 ) 
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çıkarken, bu oranın yüksek alındığı hallerde arazinin hesaplanan değeri düşük 

çıkacaktır.  

Bedelin tespitinde etkili olacak objektif  ölçüler başlığı  altında ayrıntılı 

olarak açıklandığı  için fazla detaya girmeksizin  belirtmek gerekir ki 

kapitalizasyon faiz oranının aynen tekrarlanarak fazla objektif ölçü kabul edilmek 

ve 11. maddenin 1. fıkrası i bendi kapsamında tekrar değerlendirilmek suretiyle 

taşınmazın değerinin arttırılması doğru görülmemektedir. 200  

d. Üzerinde Ağaç Bulunan Taşınmazların ( Arsa Veya Arazinin  ) Değerinin 
Tespiti  

Üzerinde ağaç bulunan taşınmazlar ( arazi veya arsalar) da 

kamulaştırmasız el atmaya konu olabilir. Bu durumda  böyle bir taşınmazın 

değerinin nasıl tespit edileceği sorusu gündeme gelecektir.Bu soruya söz konusu 

taşınmazın arsa veya arazi vasfını taşıyıp taşımamasına göre iki şekilde cevap 

verilebilir.201 

Birincisi, üzerinde ağaç bulunan taşınmazın arsa vasfında olması halinde, 

taşınmazın zemininin değeri arsalara değer biçilmesinde kabul edilen yöntem 

olan emsal esasına göre tespit edilir. Bundan sonra taşınmazın üzerinde bulunan 

ağaçların tür ve sayısına göre değeri hesaplanarak , bulunan bu değer taşınmazın 

zemininin değerine eklenir.  

İkincisi, üzerinde ağaç bulunan taşınmazın arazi vasfında olması halinde, 

bu taşınmazın değeri arazinin  gelirini ağaçların oluşturup oluşturmamasına göre , 

diğer bir deyişle arazinin üzerinin kapama bahçe veya kapama kavaklık şeklinde 

( gelir getiren) ağaçlarla kaplı olup olmamasına göre iki farklı şekilde 

hesaplanabilir:  202 

1- Arazinin ( zeminin) gelirini ağaçların oluşturması diğer bir deyişle arazinin  

üzerinin kapama bahçe veya kavaklık şeklinde meyve veya kavak ağaçları vs 

ile kaplı olduğu hallerde, arazinin değeri bu ağaçların gelirine ( gelir esası) 

göre hesaplanır. Bulunan değer, hem meyve veya kavak ağaçları  vs.  ile  

kaplı arazinin  hem de ağaçların değerini içerir. Bu sebeple gelir esasına göre 

                                                
200 Böke, a.e, s.235-247’deki kararlar ( 18 HD, 1992/12420E 1992/12468K, 14.12.1992, HGK, 
2003/18-105E 2003/122K, 26.02.2003, 18HD, 1995/9944E, 1995/10792K, 26.10.1995, 18HD, 
1992/10466E 1992/10760K, 03.11.1992, 5HD, 1993/23164E 1994/770K, 24.01.1994) 
201 Böke, a.e, s.226-227  Şahiniz, a.g.e, s.194 
202 Şahiniz, a.e  
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hesaplanan değerin içinde arazinin ( zeminin) değeri ve ağaçların bedeli de 

dahil olduğundan ayrıca zeminin değeri hesaplanmaz, ve ağaçların da ayrıca 

değerlendirmeye alınmasına gerek yoktur. Bunun dışında , arazinin  kapama 

bahçe veya kavaklık olarak değerlendirildiği bu gibi hallerde,  enkazın 

taşınmaz malikinde kalıp kalmayacağı dikkate alınarak enkaz değerinin 

toplam kamulaştırmasız el atma bedelinden indirilmesi ve mahkemece bu 

hususun araştırılması gerektiği kabul edilmektedir.  

2-  Arazinin ( zeminin) gelirini ağaçlar oluşturmuyorsa , diğer bir deyişle 

arazinin üzerinde kapama bahçe veya kapama kavaklık vs. ile kaplı meyve 

veya kavak ağaçları bulunmuyorsa, arazinin geliri, arazi vasfındaki 

taşınmazlar için kabul edilen gelir esasına göre tespit edilir. Bundan sonra, 

ağaçların tür ve sayısına göre değeri hesaplanır ve bu değer arazinin   ( 

zeminin) değerine eklenir.  

Yargıtay kararları incelendiğinde de  arazinin, sözkonusu araziye kapama 

meyve bahçesi veya kavaklık vs. vasfını verebilecek şekilde kavak veya meyve 

ağaçlarıyla kaplı bulunduğu hallerde kapama  kavaklık veya kapama meyve 

bahçesi olarak net gelirine göre, zemini ve üzerindeki ağaçları da kapsayacak 

şekilde değerlendirilmesinin kabul edildiği görülmektedir.203Arazinin kapama 

bahçe veya kapama kavaklık vs olarak değerlendirilebilmesi için ise, baskın olan 

ağaç/ağaçların cinsine göre bunların normal sıklıkta ne miktar alanı kapama 

bahçe/kavaklık yapmaya yeterli olduğu saptanarak, bu kısmın kapama bahçe/ 

kavaklık vs. olarak  olarak değerlendirilmesi yoluna gidilmektedir. “..Yargıtay 

uygulamasında üzerinde kapama bahçe olarak değerlendirmeye yeter sayıda meyve ağacı ve 

değişik türden meyve ağaçları bulunan taşınmazların öncelikle baskın sayıda olan meyve ağacı 

cinsine göre bunların normal sıklıkta kaplayacağı alanın kapama bahçe, kalanın da karışık 

meyve bahçesi olarak değerlendirilmesi gerekir..” 204 “…Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında 

, kapama zeytinlik, meyve bahçesi ve kapama bağ değerlendirmelerinde , gelir getiren bu 

ağaçlardan , cinslerine göre kalite  ve verimlilik açısından teknik olarak en uygun sıklıkta 

                                                
203 Böke, a.g.e, s. 206-207 Adnan  Koray, “ Kamulaştırmasız El Atma Davaları Klavuzu”, ( 
çevirimiçi)http:/www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829, s. 15, 3 Ocak 2008 
(çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 18 HD, 1997/9400E 1997/111554K, 02.12.1997, 18 HD, 
2002/6116E 2002/6970K, 17.06.2002, 5HD, 18.06.1998, 1998/8117E 9894K 5 HD 2004/1224E. 
2004/2486K. 08.03.2004 , 5 HD 2006/9276E. 2006/12640K. 21.11.2006, 18 HD , 2002/2894E. 
2002/3614K. 04.04.2002 5 HD, 2005/11932E. 2006/40K. 23.01.2006) 
204 Böke, a.e, s. 232-233’deki karar ( 18HD, 2002/6062E 2002/6900K, 17.06.2002) 



 187

dikildiğinde dekar başına elde edilecek verim esas alınmak suretiyle taşınmaz üzerindeki 

ağaçların bu ölçülere göre kaplayacağı alandan elde edilebilecek net gelire göre bilimsel 

yöntemle zemin değeri saptanması aranmaktadır.”
205 

O halde, üzerinde meyve ağaçları veya kavak ağaçları bulunan taşınmaz 

bölümlerinin kapama bahçe veya kapama kavaklık olarak değerlendirilmesi 

halinde , ağaçların normal sıklıkta ne miktar alanı kapama bahçe/kavaklık 

yapmaya yeterli olduğunun  saptanması ve tespit edilen bu alanın kapama bahçe 

olarak dekar başına elde edilecek net gelir esas alınarak zemini ve ağaçları da 

kapsayacak şekilde değerlendirilmesi ve bu suretle biçilen değere ağaçların 

bedeli de dahil olduğundan ayrıca ağaçlara değer biçilip gelir metoduna göre 

biçilen değere eklenmesine gerek olmadığı kabul edilmektedir.  206  

Taşınmaz üzerinde kapama bahçe niteliğinde olan ağaçların bulunması 

halinde, bu ağaçların kaim değerinin bulunması gereklidir. Yargıtay da bu 

doğrultuda kararlar vermektedir. “Kaim değer yönteminde taşınmaz önce ağaçların cinsine 

göre dekar başına ağaç sayısı dikkate alınarak kapama bahçe olarak  değerlendirilir. Aynı yer 

yörede ekilmesi mutad olan ürünler münavebesine göre tarla ziraatı yapılmak suretiyle bir kez 

daha değerlendirilip, tarla ziraatından bulunan değer , kapama bahçe değerinden indirilir, bu 

değer dekar başına bulunması mutad olan ağaç sayısına bölünür, böylece bulunan bir ağacın 

değeri, kayba uğrayan ağaç sayısıyla çarpılmak suretiyle ağaçların kaim değeri saptanır. Kesilen 

ağaçlar mal sahibi tarafından alınmış ise bu değerden enkaz bedeli indirilir.”
207 Yargıtay, 

taşınmaz üzerindeki ağaçlara , sözkonusu ağaçların cinsleri ve ekonomik 

ömürlerini esas alan Junge tabir edilen  yöntemle değer biçilmesini kabul 

etmemekte, yanılgının asgariye indirilmesi ve istikrar için kaim değer yönteminin 

uygulanması gerektiğini belirtmektedir. “Junge metodunda, ağaçların yaşları dikkate 

alınarak gelecekteki gelirleri de değerlendirildiğinden , bulunan değerde toprağın değeri de 

mevcuttur. Bu durumda, toprak ( zemin) hem ağaçlar hem de arazi olarak iki kez değerlendirilmiş 

olmaktadır. Böyle mükerrer değerlendirmenin kabulü mümkün değildir.”  208 

Burada diğer bir önemli nokta da kamulaştırmasız el atma davalarında 

davaya konu edilen muhtesata el atma tarihindeki niteliklerine  göre değer 

                                                
205(çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 18 HD, 24.09.2002, 2002/7164E. 2002/8686K.) 
206 Böke, a.g.e, s. 232-233  Şahiniz, a.g.e, s.197’deki kararlar ( 18 HD, 2002/6062E 2002/6900K, 
17.06.2002, 18 HD, 2002/6116E 2002/6970K, 17.06.2002, 5 HD, 18.06.1998, 1998/8117E 9894K) 
207 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr 5HD’nin 2007/115E. 2007/2056K. sayılı 21.02.2007 tarihli 
kararı da bu doğrultudadır.  
208 Böke, a.g.e, s. 228-232  s. 259-260’deki kararlar ( 18 HD, 2002/5509E 2002/ 6145K, 28.05.2002  
18 HD, 2002/5587E 2002/6364K, 03.06.2002, 18 HD, 2002/5754E 2002/7085K, 20.06.2002 ) 



 188

biçilmesi gerektiğinden taşınmaz üzerindeki ağaçların değerinin el atma 

tarihindeki sayısına, nitelik , yaş ve durumuna göre tespit edilmesi gereğidir.  209  

Belirtmek gerekir ki, kapama meyve yada diğer ürünlere ait bahçe 

niteliğideki taşınmazlarda enkazın taşınmaz malikinde kalması veya 

kalmamasına göre enkaz için öngörülen değerin toplam kamulaştırmasız el atma 

bedelinden indirilmesi gerekmektedir. Eğer enkaz, taşınmaz malikine 

bırakılmışsa enkaz değeri kamulaştırmasız el atma bedeli olarak hesaplanan 

tutardan düşülmelidir. “...enkazın kamulaştıran  idare tarafından alınacağı veya alındığı 

komisyon raporunda yada yargılama sırasında belirlenmediği takdirde, enkazın da bulunan 

değerden indirilmesi gerekir..”  210Ancak Yargıtayca  ağaçların yaşı itibariyle kesim  

çağına ulaştığı durumlarda, enkazları mal sahibine bırakılmış olsa da , enkaz 

değeri ile nihai net  üretim gelirinin eşit olması durumunda zeminin değerinde bir 

artış yapılamayacağı kabul edilmektedir.211 

Arazinin kapama meyve ve kavak ağaçları ile kaplı olmadığı hallerde ise, 

arazinin değeri yıllık ekilebilecek münavebe bitkileri esas alınmak suretiyle 

hesaplandıktan sonra , kavak veya meyve ağaçları vs’nin maktuen biçilecek 

değeri, zeminin – gelir esasına göre tespit edilen- değerine eklenerek taşınmazın 

toplam kamulaştırma ( kamulaştırmasız el atma) değeri saptanacaktır.  212  

 e.Üzerinde Yapı Bulunan   Taşınmazların  ( Arsa Veya   Arazinin ) Değerinin 
Tespiti  

İdareler tarafından üzerinde yapı ( bina) bulunmayan arsa veya arazi 

vasfındaki taşınmazlara el atılabildiği gibi el atılan arsa veya arazi vasfındaki 

taşınmazlar üzerinde yapılar ( binalar) da bulunabilir. Bu durumda, idarenin 

kamulaştırmasız el atma fiili arsa  veya arazi vasfındaki taşınmazı ve sözkonusu 

taşınmaz üzerindeki yapıyı ( binayı) kapsamına almış olacağından  el atılan 

taşınmaz üzerindeki yapının ( binanın) değerinin hesaplanarak bu miktarın da 

                                                
209 Böke, a.e, s.265-266 Arcak, a.g.e, s.39 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( HGK, 2002/5-
181E 2002/136K, 06.03.2002, HGK, 2003/5-83E 2003/75K, 13.02.2003 5 HD , 2003/10627E. 
2003/11966K. 20.10.2003 , 5 HD 2004/1294E. 2004/4476K. 12.04.2004) 
210 Böke, a.e, s.227-228’deki kararlar ( 18 HD, 1998/2606E 1998/4219K, 23.04.1998  18 HD  
2001/2384E 2001/3542K , 10.04.2001 ) 
211 Böke, a.e, s.256’deki kararlar (  18 HD, 2002/1680E 2002/3469K, 02.04.2002, 18 HD, 2002/7027E 
2002/8366K, 19.09.2002 
212 Şahiniz, a.g.e, s.196-197’deki kararlar (5 HD, 20.05.1999, 1999/6762E 8777K, 5 HD, 28.09.1999, 
1999/12654E 14368K, 5 HD, 15.03.1999, 1999/2604E 4201K) 
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kamulaştırmasız  el atma bedeline dahil edilerek taşınmaz malikine ödenmesi 

gerekecektir.  

İdarece üzerinde yapı ( bina) bulunan taşınmazlara kamulaştırmasız el 

atılması halinde, sözkonusu taşınmaz üzerindeki yapının (binanın) değerinin 

hesaplanmasında da KK m.11’deki kamulaştırma bedelinin tespiti esaslarını 

düzenleyen hüküm kıyasen uygulanacaktır. Yapılara değer biçilmesine ilişkin  

asıl hüküm ise KK m.11/1-h bendinde bulunmaktadır. KK m.11/1-h  bendinde 

yapının değerinin “ kamulaştırma tarihindeki resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesapları 

ve yıpranma payı esas alınarak hesaplanacağı” hükmü yeralmaktaydı. Ancak  KK 

m.11/1-h bendinde yer alan “kamulaştırma tarihi” ibaresi AYM’nin 2002/9E 

2003/29K sayılı kararıyla 09.04.2003 tarihinde iptal edilmiştir.Fakat, yapılara 

değer biçilmesine ilişkin olarak  kabul edilen hesaplama yöntemi aynen 

korunmuştur.213  

KK m.11/1-h bendi çerçevesinde yapılara değer biçilmesi üç aşamalı bir 

hesaplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 214  

1- Öncelikle yapının “resmi birim fiyatları” saptanmalıdır. Belirtmek gerekir ki, 

KK m.11/1-h bendinde yer alan “ kamulaştırma tarihi” ibaresi AYM’nin yukarıda 

sözedilen kararıyla iptal edildiğinden yapılara değer biçilmesinde kamulaştırma ( 

kamulaştırmasız el atma) tarihindeki resmi birim fiyatları değil, kamulaştırma 

sözkonusu ise idarenin kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkemeye 

başvurduğu ( dava açtığı) tarih veya kamulaştırmasız el atma söz konusuysa 

değerlendirmeye esas alınan yıla ait ( yani kamulaştırmasız el atma davasının 

açıldığı) tarihteki resmi birim fiyatları esas alınacaktır.Yapılara ilişkin resmi 

                                                
213 (çevirimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/kararlar/IPTALITIRAZ/K2003/K.2003-29.htm, 5 
Eylül 2007 
AYM’nin iptal gerekçesinde “..idarenin malikin rızasına gerek olmaksızın yapabileceği bir işlem 
olan kamulaştırmada, itiraz konusu kural uyarınca kamulaştırma bedelinin saptanmasında 
kamulaştırma tarihinin esas alınması, idarenin mahkemeden kamulaştırma bedelinin tespitini 
istediği süreye kadar geçecek zamanın belirsiz ve uzun olabilmesi nedeniyle gerçek karşılığa 
ulaşmayı engelleyebilecektir. Ayrıca kamulaştırma tarihinin esas alınması sözkonusu sürelerin 
farklı olması nedeniyle aynı konumdaki kişilere farklı karşılıklar ödenmesi sonucunu da 
doğurabilecektir. Bu nedenlerle,  itiraz konusu kuralda benimsenen hesaplama yöntemi değil, fakat 
bedelin tespitine esas alınacak kamulaştırma tarihi ibaresi AY’nın 46. maddesine aykırıdır.. 
Belirtilen nedenle, gerçek karşılığa ulaşmayı engelleyen düzenlemelerin AY’nın 35. maddesinde yer 
alan mülkiyet hakkını da zedeleyeceği ve mülkiyet hakkına da aykırılık oluşturacağı açıktır.Gerçek 
karşılığın bulunmasına engel teşkil eden itiraz konusu kuraldaki “kamulaştırma tarihi” ibaresi 
Anyasanın 35 ve 46. maddelerine aykırıdır.” şeklinde bir açıklamaya yer verilmiştir.  
214 Şahiniz, a.g.e, s.198-199 
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birim fiyatları Bayındırlık Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanmaktadır. 

Yargıtay da bilirkişi raporlarının resmi birim fiyatlarına uygun olarak 

düzenlenmesi gerektiği, aksi halde geçersiz olacağı ve hükme dayanak 

yapılamayacağını belirtmektedir.  215 

Bu noktada resmi birim fiyatlarının her yıl Ocak veya Şubat aylarında 

açıklanması sebebiyle o yılın sonlarına doğru ( örneğin 31 Aralık tarihinde) 

açılan davalarda yıl başında yayınlanan yapılara ilişkin resmi birim fiyatlarının 

esas alınarak yapının değerinin tespit edilmesi halinde,  resmi birim fiyatlarının 

açıklandığı tarih ile değerlendirmeye esas alınan tarih arasındaki sürede paranın 

değerinde meydana gelecek ekonomik kayıplara karşı korunmayı sağlayıcı bir 

düzenleme olmadığı belirtilmekte ve resmi birim fiyatlarının açıklandığı tarih ile 

değerlendirme tarihi arasındaki geçen sürede gerçekleşen TÜFE rakamlarının 

yapı maliyetine uygulanarak bu kaybın giderilmesi önerilmektedir. 216 

2-İkinci aşamada, bu birim fiyatlarına göre yapı maliyet hesabı yapılmalıdır. 

Böylelikle yapının maliyet değeri hesaplanır. Bu konuda Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı tarafından her yıla ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında 

Tebliğler yayınlanmaktadır. Bu tebliğlerde yapılar kendi içinde, sınıflara sınıflar 

da kendi içinde gruplara ayrılmakta  ve her bir grup yapının yaklaşık birim 

maliyeti rakamsal olarak gösterilmektedir.217Bu aşamada yapının niteliğinin 

(özelliğinin) tespiti ve hangi sınıfa ve gruba dahil olduğunun belirlenmesi  ve 

resmi listelerdeki rakamların esas alınması gereklidir. Eğer yapı yıkılmışsa, tanık 

dinletilmesi, enkazın incelenmesi ve yakın çevredeki benzer yapılarla 

karşılaştırılması yoluna gidilecektir. 218  

3-Yapının  maliyet değeri hesaplandıktan sonra , yapının kaç yıllık olduğu 

saptanacaktır. Bu saptamadan  sonra, aradan geçen zaman içindeki yıpranma payı 

hesaplanacak ve daha önce hesaplanan yapının maliyet değerinden düşülecektir. 

Burada yapının değeri tespit edildikten sonra , yapının sınıf, durum ve yaşına 

uygun olarak yıpranma payının düşülmesi gerektiği kabul edilmektedir.Yapının 

                                                
215 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr Böke, a.g.e, s.432 ( 5 HD, 1985/149E 1985/300K, 
18.01.1985  5 HD 1992/18147E. 1992/24701K. 24.11.1992) 
216 Böke, a.e, s.412 
217 Böke, a.e, s.412-418 
218 Böke, a.e, s.419 



 191

sınıfı, durumu ve yaşına göre yıpranma payı oranının tespitinde  ise, yıpranma 

pay oranlarına ilişkin cetvellerden yararlanılmaktadır.Diğer bir deyişle, yıpranma 

payı  da, resmi birim fiyatları ve yapının birim maliyeti gibi resmi listelerden 

alınmaktadır219 

Belirtmek gerekir ki , yapının gerçek inşaat tarihinin tespitinin yıpranma payı 

oranının belirlenmesinde zorunludur.Yapının kaç yıllık olduğu saptanmadan 

yıpranma payı hesaplanamaz ve yapının maliyet değerinden düşülemez. 220 Yine 

yıpranma payı  düşülürken gerekçelerinin de açıklanması gerektiği, soyut ve 

genel  ifadelerle yıpranma payı karşılığının belirlenmesinin uygun olmadığını 

kabul edilmektedir.  221 

Özetle, yapıların değeri toplam alanın ( yüzölçümünün) resmi birim fiyatları ve 

yapı maliyet hesapları ile çarpılarak ve yıpranma payı düşülerek hesap 

edilecektir. Bu hesaplamanın yapılmasında dikkate alınacak tarih ise, 

değerlendirme tarihi yani dava  tarihi olacaktır. “Kamulaştırılan yapılara, dava 

tarihindeki resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesapları ile yıpranma payı dikkate alınarak 

değer biçilmesi hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılması gereği düşünülmeden eksik inceleme 

ile hüküm kurulması hatalıdır.” “ Yapılara resmi birim fiyatları esas alınarak , yıpranma payı da 

düşülerek değer biçilmelidir.”  222  

Üzerinde yapı bulunan taşınmazın toplam ( taşınmaz ve yapının) 

değerinin tespiti bakımından ise yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın arsa 

veya arazi vasfında olması arasında bir ayrım yapılmaktadır. 223 

Eğer  arsa  vasfında bir taşınmazın üzerinde yapı bulunuyorsa, arsanın ( 

zeminin) değeri emsal esasına göre hesaplanır. Bundan sonra, yapının değeri 

yukarıda gösterilen hesaplama yöntemiyle belirlenir ve her iki değer toplanır. Bu 

şekilde, bulunan değer, üzerinde yapı bulunan taşınmazın değerini oluşturur. 

“Kamulaştırılan malın zemininin arsa niteliğinde kabulü doğrudur. Kamulaştırılan taşınmaz mal 

ile emsalin üstün ve eksik yönleri belirlenip, kıyaslaması yapılarak zeminine, binalara da resmi 

                                                
219 Böke, a.e, s.433 
220 Böke, a.e   Şahiniz, a.g.e, s. 198 
221 Böke, a.e, s.433 ( 5 HD, 1997/18701E 1997/1588K, 17.02.1997)  
222 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr Böke, a.e, s.429-433 Şahiniz, a.g.e, s. 198 Çınar , a.g.e, 
s.910’deki kararlar ( 5 HD, 13.09.1999, 1999/11272E 12458K,  5 HD, 2002/8175E 2002/13218K, 
10.06.2002  , 18 HD, 2002/6100E 2002/7052K, 20.06.2002, 5HD, 1997/19701E 1997/1588K, 
17.02.1997, 5 HD, 1992/13028E 1992/17811K 09.09.1992  5 HD, 2004/1294E. 2004/4476K. 
12.04.2004 5 HD 2004/11174E. 2005/683K. 03.02.2005 ) 
223 Böke, a.e, s.198-200 
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birim fiyatları esas alınarak , yıpranma payı düşülerek .. karşılık saptanmasında...bir isabetsizlik 

yoktur.” 224 

Eğer arazi vasfında bir taşınmaz üzerinde yapı bulunuyorsa iki ihtimal 

olabilir. 

Birinci ihtimal, taşınmaz üzerindeki yapının taşınmazın gelir getirmesinde 

doğrudan katkı sağlayan bir yapı olmamasıdır. Bu durumda, arazinin değeri gelir 

esasına göre hesaplanır. Yapının değeri de yukarıda öngörülen hesaplama 

yöntemiyle belirlendikten sonra iki değer birbiriyle toplanır. Bulunan bu toplam 

değer, üzerinde yapı bulunan arazinin değerini oluşturur. “ Taşınmaz malın tarım 

arazisi niteliğinde kabulü ile, olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir üzerinden 

bilimsel yolla değerinin tespit edilmesinde, üzerinde bulunan binalara resmi birim fiyatları esas 

alınarak yıpranma payı da düşülerek değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.” 225 

İkinci ihtimal,  taşınmaz üzerinde taşınmazın gelir getirmesine doğrudan 

katkıda bulunan bir yapı bulunmasıdır.  Bu durumda,  taşınmazın değeri gelir 

esasına göre hesaplanır. Gelir esasına göre hesaplanan bu değere, yapı veya 

yapıların değeri de dahil olduğundan , yapının değeri ayrıca hesaplanarak bu 

değere eklenmez. Gelir esasına göre bulunan bu değer, üzerinde yapı bulunan 

arazinin değerini oluşturur.Bu konuyla ilgili olarak Yargıtay’ın seralar, su 

kuyuları ve teraslama duvarları ile bağlantılı olarak verdiği kararları mevcuttur. 

“Taşınmazın sera bulunan bölümüne, bu bölümde yetişen ürün geliri esas alınarak değer 

biçildiğinden bu değerin içine sera bedelinin de dahil olduğu gözetilmeden, gelir metodu esas 

alınarak biçilen değere ayrıca sera bedelinin eklenmesi suretiyle  fazla arttırma yapılması doğru 

görülmemiştir.”
226

“Dava konusu taşınmaz içersinde bulunan su kuyuları vasıtasıyla 

sulanmaktadır. Taşınmaza sulu tarım arazisi olarak değer biçildiğine göre, biçilen bu değere su 

kuyularının değeri de dahildir. Buna rağmen, su kuyuları için de ayrıca değer biçilmesi...doğru 

değildir.”  “ ... dava konusu taşınmazlar fazla meyilli bölgede bulunmakta olup , tarıma elverişli 

hale getirilmesi için yapılan teraslama duvar bedellerinin, gelir metoduna göre biçilen değere 

dahil olduğu gözetilmeden, ayrıca duvar bedellerine de hükmedilerek, fazla artırım yapılması 

doğru değildir.” 227 

                                                
224 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 23.09.1997, 1997/9194E 13404K) 
225 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 14.04.1999, 1999/122225E 12794K)  
226 Böke, a.g.e, s.218-219 s.203-204 Şahiniz, a.g.e, s. 199’deki kararlar  ( 5 HD, 1997/9098E 
1997/12792K, 17.09.1997, 5 HD, 1997/9243E 12789K, 18HD, 1996/1851E 1996/3667K 09.04.1996) 
227 Şahiniz, a.e, s. 200’deki kararlar (  5 HD, 25.05.1998, 1998/5006E 7747K 5 HD, 12.10.1999, 
1999/13973E 15392K) 
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Yapılara değer biçilmesine ilişkin  Yargıtay kararları incelendiğinde, 

yapının ( binanın) enkazı taşınmaz malikine verilmişse bu enkaz bedelinin  

kamulaştırma (kamulaştırmasız el atma) bedelinden düşülmesi  gerektiği kabul 

edilmektedir. Enkaz bedelinin yapının değerine oranlanmasında ise yapının 

niteliği esas alınır. Yapının niteliğine göre , enkaz bedeli yapının değerinin 

%50’sinden az olamaz. 228  

Kat mülkiyetli yapının kamulaştırılması veya kat mülkiyetli yapıya 

kamulaştırmasız el atılması halinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 46. 

maddede değer biçme yöntemine ilişkin özel bir hüküm mevcuttur. Kat Mülkiyeti 

Kanunu m.46 son fıkrası ile “Anagayrimenkul kamulaştırılırsa her bağımsız bölümün 

kamulaştırma bedeli, bağlantılı  bulunduğu  arsa payı ve eklentileri de göz önünde tutularak ayrı 

ayrı takdir olunur ve o bölümün malikine ödenir.” şeklinde bir düzenleme getirmiştir. Bu 

hükmün , anagayrimenkule arsası ile birlikte kamulaştırmasız el atılması halinde 

de uygulanacağı kabul edilmektedir.Yargıtay da bu görüştedir.“Ana yapının arsasına 

kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasının açıldığı günden önce özel amacı olmayan 

emsal satışlara göre, yapılara da Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayınlanmış, davanın açıldığı 

gündeki resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını gösteren listelerine göre ( yıpranma payı 

da düşülerek) değer verilip…kamulaştırmasız el atma karşılığının yasal biçimde belirlenmesi 

gerekir.” 229Bağımsız bölüm sahibine ödenecek karşılığa gelince , “Arsa değeri ve 

yapı değeri hesaplandıktan sonra arsa payına düşen miktarına göre bağımsız bölüm karşılığı 

tespit edilmelidir. Şayet bağımsız bölümün yapısında değeri etkileyecek nitelikte ekstra ilaveler 

varsa bunların da gözönünde tutulması gerekir..”
230 Zira her bağımsız bölümün değerini 

etkileyebilecek farklı bazı özellikleri olabilir. Binanın niteliği, inşaatın kalitesi, 

bağımsız bölümlerin iç düzeni, dekorasyonu, cephesi, ortak yerlerden yararlanma 

oranı gibi, satış fiyatının belirlenmesinde asli unsurlar, her bağımsız bölüme göre 

farklılık gösterebilir.231 Aynı sonuçlara varılan birçok Yargıtay kararı 

bulunmaktadır.  232  

Kamulaştırmasız el atmaya konu olan taşınmaz üzerinde yapılar (binalar) 

dışında bahçe duvarı gibi basit nitelikte yapılar ( ki bu yapılar muhtesat 

                                                
228 Böke, a.g.e, s.434-435 ( 5 HD, 1994/7385E 1994/10517K, 12.05.1994)  
229 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 18 HD, 1999/4116E 1999/5604K, 22.02.1999) 
230 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 1990/11239E 1990/31119K, 13.11.1990) 
231 Böke, a.g.e, s.436-441 
232 Böke, a.e, s.430-432 s. 438-439’deki kararlar. ( 18 HD, 2002/4012E 2003/7630K, 13.10.2003, 5 
HD, 1989/17439E 1814K, 19.09.1989) 
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hükmünde kabul edilmektedir.) da bulunabilir ve bu basit nitelikteki yapılar da 

kamulaştırmasız el atmaya konu olabilir. Kamulaştırmasız el atmaya dayanan 

bedel davalarında dava konusu muhtesatın el atma tarihindeki nitelikleri 

saptanarak dava tarihindeki değerinin hesaplanarak değer biçilmesi gerektiği 

kabul edilmektedir. 233 Ayrıca idarenin üzerinde muhtesat bulunan taşınmaza 

kamulaştırmasız el atması  nedeniyle açılacak bedel davalarında zemin bedelinin  

yanı sıra muhtesat bedelinin de dava dilekçesinde talep edilmesi veya talep 

edilmemiş olmakla birlikte fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmuş olması 

gerektiği aksi takdirde, muhtesat bedeli için ayrıca açılan davaların reddine karar 

verileceği belirtilmektedir. 234  

f. İrtifak Değerinin Tespiti 
     KK’nun 11. maddesinin son fıkrasında “ kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı 

tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü 

gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedelidir.” hükmüne yer verilmiştir. 

Bu hüküm çerçevesinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde , bu 

kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelen değer düşüklüğü 

irtifak değerini oluşturacaktır. İrtifak değerinin hesaplanmasında kullanılan bu 

yöntem “ değer düşüklüğü esası” olarak adlandırılmaktadır. 235 KK m.11 son’daki bu 

düzenleme, kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde olduğu gibi irtifak hakkı 

tesisi amacıyla kamulaştırmasız el atmalarda da kıyasen uygulanmaktadır. 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, taşınmazın bir kısımında 

elektrik direği, pilon yeri , su kanalı gibi bir tesisat inşa edilir. Tesisat inşa edilen bu 

kısmın mülkiyeti idareye geçer.Başka bir deyişle bu kısımda mülkiyet 

kamulaştırması yapılır. Mülkiyet kamulaştırması yapılan bu kısımın değeri de arsa 

veya arazi vasfında olmasına göre ya gelir esasına yada emsal esasına göre 

hesaplanır. Ancak, üzerinde tesisat inşa edilmeyen kısmın mülkiyeti idareye geçmez. 

Bununla birlikte, sözkonusu tesisatın inşa edilmesi ve irtifak hakkının kurulması 

nedeniyle taşınmazın bu kısmının ( yani üzerinde tesisat inşa edilmeyen kısım) 

değerinde bir azalma meydana gelir. Bu kısmın değeri ise, KK m.11/son fıkrada 

                                                
233 Böke, a.e, s.264-265’deki kararlar ( HGK, 2002/5-83E 2003/175K 13.02.2003 HGK 2001/4-403E 
2001/413K, 16.05.2001) 
234 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (5 HD, 2002/6019E 2002/9265K, 18.04.2002)  
235 Şahiniz, a.g.e, s.200 
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belirtilen esasa göre hesaplanır. Bulunan bu değer gelir yada emsal esasına göre 

hesaplanan değere eklenir. Bu şekilde, hesaplanan toplam değer irtifak değerini 

oluşturur.  

Özetle , irtifak değerinin hesaplanması şu şekilde yapılmaktadır: 236 

1- Taşınmazın tamamının yüzölçümünden mülkiyeti idareye geçen 

bölüm veya bölümlerin yüzölçümü çıkartılır. 

2- Taşınmazın mülkiyeti  idareye geçen bölüm yada bölümlerinin 

değeri, emsal veya gelir esasına göre hesaplanır.  

3- Taşınmazın geri kalan bölümünde ( üzerinde tesisat inşa edilmeyen 

bölümünde) meydana gelen değer düşüklüğü hesaplanır. Bunun 

için taşınmazın bu bölümünün irtifak hakkı kurulmasından önceki 

değeri bulunur. Daha sonra bu bölümün irtifak hakkı kurulduktan 

sonraki değeri bulunur. Ve irtifaktan önceki değerden irtifaktan 

sonraki ( düşük) değer çıkartılmak suretiyle taşınmazda meydana 

gelmiş olan değer azalmasının miktarı  tespit edilir.  

4- Mülkiyeti idareye geçen ( üzerinde tesisat inşa edilen) bölümün 

değeri ile geriye kalan bölümde meydana gelen değer azalmasının 

değeri birbirine eklenir. Bu şekilde bulunan toplam değer irtifak 

değerini oluşturur. 

Yargıtay kararları incelendiğinde, öncelikle taşınmazın tesis inşa edilen 

bölümünün değerinin taşınmazın arsa veya arazi vasfında olmasına göre gelir yada 

emsal esasına göre hesaplanması, sonra, tesis inşa edilmeyen kısmında meydana 

gelen değer düşüklüğünün hesaplanarak iki değerin toplanması yoluyla irtifak 

değerinin  belirlenmesi yoluna gidildiği görülmektedir.“...Taşınmaza arazi olarak 

getirebileceği net gelir esas alınarak değer biçilmesi , bulunan metrekare bedeli ile pilon yeri 

metrekare miktarının çarpılarak pilon yerinin toplam bedelinin bulunması, ayrıca enerji nakil hattının 

taşınmazın geri kalan bölümünde meydana getirdiği değer düşüklüğü oranı da tespit edilerek irtifak 

hakkı karşılığının belirlenmesi gerekir.” “Enerji nakil hattının geçirildiği taşınmazlarda, pilon yeri 

için değer belirlenirken, arazinin  getirebileceği net gelire göre, metre birim fiyatına göre pilon 

yerinin toplam değeri belirlenmeli, enerji nakil hattının , taşınmazın geri kalan kısmında meydana 

                                                
236 Şahiniz, a.e, s.201 
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getireceği değer düşüklüğü oranı tespit edilerek irtifak hakkı belirlenmelidir.” 237 Yargıtay’ın 

irtifak hakkı değerinin  hesaplanma yöntemine ilişkin olarak verdiği birçok kararında 

kamulaştırılan ( kamulaştırmasız el atılan) taşınmazın irtifak hakkı tesisinden önceki 

değeri ile irtifak hakkı geçirildikten sonraki değeri arasındaki farkın irtifak 

kamulaştırması karşılığını ( iritfak nedeniyle el atma değerini) oluşturacağı kabul 

edilmektedir. Bu değerin hesaplanmasında, sadece irtifak hakkı tesis edilen kısmın 

değil, taşınmazın tamamının değerlendirmeye alınacağı vurgulanmaktadır.238 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde ( yada irtifak hakkı tesisi 

amacıyla kamulaştırmasız el atmalarda) irtifakın kurulması nedeniyle meydana 

gelecek değer düşüklüğünün oranının  taşınmazın cinsi, niteliği, yüzölçümü, 

geometrik durumu, kullanım şekli, irtifak hakkının niteliği( boru hattı, enerji nakil 

hattı vs.) , taşınmazda kapladığı alan ve yeri , istikameti dikkate alınarak 

belirleneceği kabul edilmektedir.239 

Yine Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında, taşınmazın niteliğine uygun 

kullanımını önemli ölçüde etkileyen özel bir durumun  sözkonusu olmaması halinde 

arazilerde, irtifak nedeniyle olabilecek değer kaybının , irtifaktan etkilenen alanın 

mülkiyet değerinin %35’ini aşmaması gerektiği kabul edilmektedir.  240  

Yargıtay ,  irtifak hakkı  tesis edilen alanın tam mülkiyet kamulaştırmasına (el 

atmasına) konu olması halinde belirlenecek değerden yüksek sonuçlara ulaştıracak 

şekilde değer kaybı oranının, çok önemli ve çok özel nedenler var olmadıkça, kabul 

                                                
237 Böke, a.g.e, s.444-449   s.459-460  Şahiniz, a.e, s. 202 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr 
’deki kararlar ( 5 HD, 16.10.1997, 1997/9927E 15372K 5 HD, 1997/9927E 1997/15372K, 
16.10.1997, 5 HD 2003/9162 E 2003/12222K, 23.10.2003  HGK, 2000/5-811 E 2000/822 K, 
26.04.2000 5 HD  2004/486E 2004/2652K 11.03.2004  5 HD 2005/11797E. 2006/14K. 23.01.2006) 
238 Böke, a.e, s.444-453’deki kararlar ( 5 HD, 1997/14746E 1997/17678K, 01.12.1997, 5 HD, 
1988/18188E 1989/5792K, 23.03.1989, 18 HD, 2001/8183E 2001/9078K, 18.10.2001, HGK, 
2003/18- 312E 2003/325K, 30.04.2003, HGK, 1976/3329E 1978/561K, 07.06.1978) 
239 Böke, a.e, s.445-456 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ’deki kararlar ( 18 HD, 2002/4769E 
2002/6329K, 03.06.2002, 18 HD, 2002/5266E 2002/6061K, 27.05.2002, 18 HD, 2001/8183E 
2001/9078K, 18.10.2001, 5 HD, 1995/12580E 1995/13627K, 13.09.1995, HGK, 2000/5-990E 
2000/1003K, 14.06.2000, HGK, 2003/18-312E 2003/325K, 30.04.2003, 5 HD, 2002/1682E 
2002/8358K, 08.04.2002, 5 HD, 2002/23659E 2002/237K, 14.01.2002, 5 HD, 2002/3298E 
2002/9298K, 18.04.2002 5 HD 2006/13928E. 2007/490K. 29.01.2007, 5 HD 2005/12559E. 
2006/119K. 23.01.2006, 5 HD 2005/13647E. 2006/1360K. 13.02.2006, 5 HD 2005/1189E. 
2005/4919K. 25.04.2005, 5 HD 2005/13764E. 2005/13746K. 15.12.2005, 5 HD 2005/3412E. 
2005/5825K. 12.05.2005 5 HD 2005/11109E. 2005/10652K. 06.10.2005 5 HD 2004/10418E. 
2005/852K. 08.02.2005  5 HD 2003/13028E. 2004/2653K. 11.03.2004, 5 HD 2004/2480E. 
2004/5008K. 22.04.2004, 5 HD 2004/1859E. 2004/4295K. 08.04.2004) 
240 Böke, a.e’deki kararlar ( 18HD, 2001/8183E 2001/9078K, 18.10.1001, 18 HD, 2002/4769E 
2002/6329K, 03.06.2002) 
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edilmesinin mümkün olmadığını belirtmektedir. “Genel olarak kabul edilen ilkeye göre, 

özel nedenler olmadıkça, irtifak kamulaştırma bedeli irtifaka konu taşınmazda gerçekleştirilecek kamu 

hizmeti sebebi ile işgal edilecek yerin değerinden fazla olmaz...” “Mülkiyet kamulaştırmasını aşan 

değeri ifade eden bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru 

görülmemiştir.”
241Bununla birlikte, Yargıtay irtifak kamulaştırmasına tabi tutulan 

taşınmaz, irtifak süresi sonunda tamamen işe yaramaz hale geliyorsa, mülkiyet 

kamulaştırmasına konu olmuşcasına değer biçilerek mülkiyetin idareye intikaline 

karar verilmesi gerektiğini kabul etmektedir. 242  

Taşınmaz üzerinde irtifak hakkı daimi yada geçici olarak tesis edilebilir. Eğer 

taşınmaz üzerinde geçici irtifak hakkı tesis edilmişse, taşınmazın tamamında daimi  

irtifak varmış gibi değer kaybı hesaplanmaz, taşınmazın o bölümünde irtifak 

süresince mahrum kalınan kira ( kiraya verme durumu varsa) veya gelir ( ekim 

yapılıyorsa) dikkate alınarak, uğranılan zarar hesaplanılarak bu zararın tazminine 

karar verilir.“ ...Geçici irtifak kamulaştırmasında ise, taşınmazda devamlı bir değer kaybı 

sözkonusu olmayıp irtifak hakkı süresince mahrum kalıncak gelir kaybı olduğu kabul edilerek , buna 

göre irtifak hakkı karşılığının belirlenmesi gerekirken hem gelir kaybı hem de taşınmazın tamamında 

meydana gelecek değer düşüklüğü hesaplanarak fazla bedele hükmedilmesi isabetsizdir.” 
243 

Taşınmaz üzerinde kurulan irtifak, taşınmazın kullanımını engellemiyorsa , 

bu durumda el atmadan sözedilemeyeceği için, el atmanın önlenmesi davasının 

reddedilmesi gerekecektir. “ 406 sayılı Tel. K. m. 12 uyarınca zeminden geçirilen telefon 

kablosunun, taşınmazın kullanımını engellemeyeceği gözönünde bulundurularak davanın reddine 

karar verilmesi gerekeceği düşünülmeden hüküm kurulması hatalıdır.”  244 Kanaatimizce, bu 

durumda bedel davası  veya  ecrimisil davası açılmışsa bu davaların da reddedilmesi 

,ancak taşınmaz maliki taşınmazını kullanma dışında sözkonusu faaliyetlerden dolayı 

bir zarar görmüşse bu zararının tazmini için tazminat davası açabileceğinin kabul 

edilmesi  gereklidir.  

Son olarak belirtelim ki, irtifak hakkına konu tesisin cinsine göre ileride 

meydana gelebilecek arızalardan ötürü, değer düşüklüğü oranı yükseltilip 

                                                
241 Böke, a.e, s.444-445 ( 18 HD, 1992/8639E 1992/8718K, 01.10.1992) 
242 Böke, a.e, s.448  ( HGK, 1994/5-840E 1995/63K, 15.02.1995) 
243 (çevirimiçi) http://www.kazanci.com.tr Böke, a.e, s.447-453’deki kararlar  ( HGK, 2003/18-312E 
2003/325K, 30.04.2003, 18 HD, 1996/9531E 1996/10866K, 05.12.1996, 5 HD, 1997/605 E 5589K, 
07.04.1997 5 HD 2005/7372E. 2005/10629K. 10.10.2005) 
244 Böke, a.e, s.456 ( 5 HD, 2002/6524E 2002/13529K, 11.06.2002) 
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alçaltılamaz. Meydana gelebilecek diğer zararlar, ancak genel hükümler dairesinde 

tazminata konu olabilir. 245 

g. Kısmi Kamulaştırma Bedelinin  ( Kısmi Kamulaştırmasız El Atma  
Karşılığının )  Tespiti  

İdare taşınmazın tamamı yerine bir kısmını kamulaştırabilir yada bir kısmına 

kamulaştırmasız el atabilir. Bu durumda, kısmi kamulaştırma bedelinin (yada  kısmi 

kamulaştırmasız el atma karşılığının) nasıl hesaplanacağı sorusu gündeme gelir. 

Kısmi kamulaştırma halinde, kamulaştırma bedelinin nasıl hesaplanacağı KK’nun “ 

Kısmen Kamulaştırma”  başlıklı 12. maddesinde düzenlenmiştir. KK’nun kısmen 

kamulaştırılan  taşınmazlara değer biçilmesine  ilişkin hükümleri kıyasen 

kamulaştırmasız el atma halinde  de uygulanacağından ,  kısmi kamulaştırmasız el 

atma karşılığının tespitinde de KK m.12 hükmü uygulama alanı bulacaktır.  

Belirtmek gerekir ki, kısmi kamulaştırma bedelinin ( kısmi kamulaştırmasız 

el atma karşılığının) hesaplanmasında ana kural ,Yargıtay’ın yerleşik  uygulamaları  

da dikkate alındığında , taşınmazın kamulaştırılan ( el atılan) kısmı için 

değerlendirme yapılması , taşınmazın tamamı için tazminat hesaplanmamasıdır. 246 

Yargıtay da, bedel davalarında bedelin tahsiline karar verilirken taşınmazın 

bütününün değil,  sadece el atılan miktarının gözönünde tutulması gerektiğini kabul 

etmektedir.247 

 KK m. 12’ye göre, taşınmazın bir kısmının kamulaştırılması veya bir 

kısmına kamulaştırmasız el atılması  taşınmazın geri kalan kısmının değerine çeşitli 

şekillerde etki edebilir. Bu konuda KK m.12’de  dört  ihtimalden bahsedilmiştir: 

1- Geriye kalan kısmın değerinde herhangi bir değişiklik olmayabilir.( KK 

m.12/1-a)  

2- Geriye kalan kısmın değerindeki değişiklik azalma şeklinde olabilir .( KK 

m.12/1-b)  

3- Geriye kalan  kısmın değerindeki değişiklik artış şeklinde olabilir. ( KK 

m.12/1-c) 

4- Geriye kalan  kısım işe yaramaz hale gelmiş olabilir. ( KK m.12/5)  

Aşağıda bu  ihtimaller ayrı ayrı incelenecektir.  

                                                
245 Böke, a.e, s.444 
246 Böke, a.e, s.486 ( 3 HD, 1990/7564E 1991/3465K, 01.04.1991) 
247 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD 1995/1716E. 1995/2687K. 10.02.1995) 
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(1)Geriye Kalan Kısmın Değerinde Değişiklik Olmaması  
KK m.12/1-a bendinde “kısmen kamulaştırılan taşınmazın değeri , kamulaştırılmayan 

kısmın değerinde , kamulaştırma sebebiyle bir değişiklik  olmadığı takdirde, o malın 11’inci maddede 

belirtilen esaslara göre takdir edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen miktardır” hükmü yer 

almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde, taşınmazın bir kısmının kamulaştırılması 

halinde , geriye kalan kısmın değerinde bir değişiklik meydana gelmemişse sadece 

kamulaştırılan kısmın değeri KK m.11’de öngörülen esaslara göre hesaplanacak ve 

bu şekilde bulunan değer kısmi kamulaştırma bedelini oluşturacaktır.  

KK m.12/1-a’daki bu hüküm idarenin kamulaştırmasız el atma fiileri 

açısından ele alınırsa, idarece kısmen kamulaştırmasız el atılan taşınmazın el 

atılmayan kısmının değerinde , bu el atma nedeniyle bir değişiklik olmadığı takdirde, 

kısmi kamulaştırmasız el atma karşılığı o taşınmazın 11. maddede öngörülen esaslara 

göre tespit edilen bedelinden el atılan kısma düşen miktar olacaktır. Bu durumda 

taşınmaz maliki kamulaştırmasız el atma kapsamı dışında kalan kısım için herhangi 

bir karşılık talep edemeyecektir.  

(2)Geriye Kalan Kısmın Değerinde Azalma Olması   
KK m.12/1-b bendinde “kısmen kamulaştırılan taşınmazın değeri, kamulaştırma dışında 

kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği takdirde, bu eksilen değer 

miktarı tespit edilerek , kamulaştırılan kısmın ( a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin olunan 

kamulaştırma bedeline eksilen değerin eklenmesiyle bulunan miktardır.”  şeklinde bir düzenleme 

getirilmiştir.Buna göre, taşınmaz kısmen kamulaştırılmışsa, ve kamulaştırma dışında 

kalan kısmın değerinde bir eksilme meydana  gelmişse, bu eksilmenin miktarı tespit 

edilerek bulunan bu değer kamulaştırılan kısmın değerine eklenecektir. Yani, 

kamulaştırılan kısmın KK m.11’de öngörülen esaslar  çerçevesinde hesaplanan 

değeri ile  kamulaştırma dışında kalan  kısmın değerindeki azalma  birbirine ilave 

edilecek  ve bu suretle bulunan toplam değer kamulaştırma değerini oluşturacaktır.248 

“ Kamulaştırma Kanunun 12/b maddesi uyarınca kamulaştırmadan arta kalan kısmın kıymetinde 

kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği takdirde bu eksilen değerin kamulaştırma bedeline 

eklenmesi gerekir.”  249  

KK m.12/1-b bendindeki hüküm kısmi kamulaştırmasız el atma halinde 

taşınmaz malikine ödenecek karşılığın hesaplanmasında da kıyasen 

                                                
248 Şahiniz, a.g.e, s. 204-205 
249 Böke, a.g.e, s.500  ( 5 HD, 2000/12739E 2000/15701K, 17.10.2000)  
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uygulanacağından el atma dışında kalan kısmın değerinde el atma sebebiyle eksilme 

meydana gelmesi halinde, bu eksilen değerin hesaplanarak, el atılan kısmın 11. 

maddede belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen bedeline eklenmesi yoluyla 

kamulaştırmasız el atma karşılığı belirlenecektir. “Kamulaştırmasız el atmada arta kalan 

bölümde meydana gelen değer kaybının el atılan bölüm bedeline eklenmesi gerekir.”
250 

KK m.12’de taşınmaz malikine ödenecek değer azalmasının oranına ilişkin  

herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Ancak Yargıtay kararlarında “kısmi olarak 

yapılan kamulaştırmalarda ( yada kamulaştırmasız el atma sözkonusu ise el atmada) arta kalan 

kısımdaki değer kaybının %50 oranını geçmesi halinde davacıya %50 oranında değer kaybıyla yetinip 

yetinmeyeceğinin sorulması, yetindiği takdirde bu miktara göre hüküm kurulması, yetinmediği 

takdirde davalı idareye geri kalan taşınmazın tamamının mülkiyet hakkını kazanma imkanı 

sağlanması ve talep ettiği takdirde taşınmaz bedelinin tamamına hükmedilmesi, aksi halde bilirkişi 

kurullarınca belirlenen değer artış oranına göre karar verilmesi gerektiği” kabul edilmektedir. 
251 O halde davacı %50 değer düşüklüğü oranıyla yetinmeyi kabul etmediği takdirde, 

idareye geri kalan taşınmaz bedelinin tamamını ödeyerek, taşınmazın tamamının 

mülkiyetini kazanma imkanı tanınacak, idare bu imkandan yararlanırsa taşınmazın 

tamamını kamulaştırmak suretiyle tam kamulaştırma bedelini taşınmaz malikine 

ödeyecek , ancak idare bu imkanı kullanmazsa, kısmi kamulaştırma nedeniyle geri 

kalan kısımda meydana gelen değer düşüklüğünün tamamını – kamulaştırılan kısmın 

değerine ilave olarak- ödeyecektir.  

Bu noktada, KK m.12/4’de yer alan düzenlemeden de kısaca bahsetmek 

yerinde olur. Kısmen kamulaştırılan ( veya kısmi olarak kamulaştırmasız el atılan) 

taşınmaz üzerinde yapı/yapıların bulunması halinde, bazen bu yapı/yapıların bir 

kısmı kamulaştırma ( kamulaştırmasız el atma) dışında kalabilmektedir. Bu durumda, 

yapının bir kısmının kesilerek ayrılması sözkonusu olur. Kesilmekten kasıt, kısmi 

kamulaştırma ( el atma ) nedeniyle yapının bölünmesidir. 252 KK m. 12/4’de bu 

durumlarda, kamulaştırma ( kamulaştırmasız el  atma) dışında kalan kısmın imar 

mevzuatı gereğince yararlanmaya elverişli olup olmadığına bakılarak  çözüm getiren 

                                                
250 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (HGK 2003/5-162E 2003/144K 05.03.2003) 
251 Böke, a.g.e, s.488-489 s.494 Şahiniz, a.g.e, s.206-207  Adnan  Koray, “ Kamulaştırmasız El Atma 
Davaları Klavuzu”, ( çevirimiçi)http:/www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829, s. 16, 3 
Ocak 2008 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr (  5 HD, 2004/3611E 2004/4879K, 21.04.2004, 5 
HD, 19.10.1999, 1999/17135E 16015K, 5 HD, 03.11.1998, 1998/11162E 15674K 5 HD  03.11.2003 
2003/10019E. 2003/12669K. 5 HD , 2004/6550E. 2004/8038K. 09.07.2004 ) 
252 Böke, a.e, s.483-484 Şahiniz, a.e, s.206 
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bir düzenleme öngörülmüştür.KK m.12/4’e göre, “kamulaştırma dışında kalan kısım, imar 

mevzuatına göre yararlanmaya elverişli olduğu takdirde, kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, 

elektrik, hava gazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olanlarının eski 

nitelikleri dairesinde kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve bedel, 

belirlenerek kamulaştırma bedeline ilave olunur. Bu masraf ve bedeller (b) bendinde yazılı kıymet 

düşüklüğü miktarının belirlenmesinde gözönünde tutulmaz.” Bu hüküm çerçevesinde öncelikle 

kamulaştırılan ( el atılan) kısmın değeri 11. maddede öngörülen esaslar çerçevesinde 

hesaplanacak, bundan sonra kamulaştırmadan ( el atmadan) geriye kalan kısımda 

meydana gelen değer düşüklüğünün değeri bulunacak, daha  sonra kesilen yapının 

/tesisin kamulaştırma ( el atma) dışında kalan kısmına eski nitelikleri kazandırmak 

için gerekli malzemenin ve her türlü giderin ( masrafın) değeri tespit edilecek ve bu 

üç değer birbirine eklenecektir. Bu şekilde, bulunan toplam değer kamulaştırma 

(kamulaştırmasız el atma) değerini oluşturacaktır. 253  

KK m.12/4’e göre, kamulaştırma ( el atma) dışında kalan kısmın imar 

mevzuatı gereği yararlanmaya elverişli olup olmamasına göre iki ihtimal sözkonusu 

olabilir.  

Birincisi, kamulaştırma ( el atma) dışında kalan kısım, imar mevzuatı gereği 

yararlanmaya elverişli olduğu takdirde, kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su , 

elektrik , havagazı kanalları makine gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olanların 

eski nitelikleri dairesinde kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider 

ve bedel belirlenip kamulaştırma ( el atma) bedeline eklenir. Ancak bu masraf ve 

bedeller KK m.12/1-b kapsamında kıymet düşüklüğü miktarının belirlenmesinde 

hesaba katılmaz.Burada, kısmi kamulaştırma ( el atmadan) önce bina ne şekilde 

kullanılıyorsa ( mesken, işyeri vs.) tamiri için gereken gider ve bedelin de , eski 

haliyle kullanılabilecek şekle getirmeye yeterli miktarda olması aranmaktadır. 

Kamulaştırmadan ( el atmadan) arta kalan kısımdaki yapı veya tesislerin eski hale 

getirilmesi için gerekli onarım süresinde mahrum kalınan kara ise hükmetmenin 

mümkün olamayacağı kabul edilmektedir. 254 

İkincisi, kamulaştırmadan ( el atmadan) arta kalan kısmın imar mevzuatı 

gereği yararlanmaya elverişli olmadığı saptanırsa, KK m.12/4 hükmü uygulama alanı 

                                                
253 Şahiniz, a.e, s.207 
254 Böke, a.g.e, s.484-504  18 HD, 1999/12082E 1999/15212K, 25.11.1999)  



 202

bulmayacak ve KK m.12/5 kapsamında bir değerlendirme yapılması gerekecektir. Bu 

kapsamda davacı  taşınmaz malikinin yararlanmaya elverişli olmayan bu kısmın 

mülkiyetinin idareye geçmesi karşılığında değerinin kendisine ödenmesi amacıyla 

KK m.12/5 çerçevesinde idareye başvurup başvurmadığı  ve başvurulmuş ise dava 

dilekçesinde yazılı bedel miktarının bu kısmı da kapsayıp kapsamadığının 

incelenerek bir sonuca varılması gerekecektir. Eğer idareye başvurulmadığı 

saptanmışsa binanın kamulaştırılan ( el atılan) bölümü dışında kalana ilişkin istemin 

reddine karar verilmeliyken , idareden böyle bir istemde bulunulduğu ve dava 

dilekçesinin de buna ilişkin arttırımı içerdiği anlaşılırsa kamulaştırmadan ( el 

atmadan) arta kalan kısmın da bedelinin taşınmaz malikine ödenmesine karar 

verilecektir. 255 

(3)Geriye Kalan Kısmın Değerinde Artış Olması 
KK m.12/1-c bendine göre, “ Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri 

kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdirde 

ise artış miktarı tespit edilerek , kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin 

edilen bedelinden artan değerin çıkartılmasıyla bulunan miktardır.” Bu hüküm çerçevesinde 

taşınmaz kısmen kamulaştırılmış ve  kamulaştırılmadan geri kalan kısmında bir 

değer artışı meydana gelmişse, kamulaştırılan  kısmın değerinden bu değer artışı 

düşülecektir. “ Kamulaştırmadan arta kalan  kesimde değer artışının, belirlenen kamulaştırma 

bedelinden indirilmesi gerekirken, bilirkişi kurulu tarafından bu artış tutarının kamulaştırma bedeline 

eklenmesi hatalıdır.” 256 O halde KKm.12/1-c bendinin uygulanmasında, öncelikle 

kamulaştırılan kısmın değeri 11. maddede öngörülen esaslar dairesinde hesaplanacak 

sonra, kamulaştırma  dışında kalan kısımda meydana gelen değer artışının değeri 

bulunacak, son olarak da, kamulaştırma  dışında kalan kısımdaki değer artışının 

değeri kamulaştırılan  kısmın değerinden çıkartılacaktır. Bu şekilde hesaplanan değer 

kamulaştırma değerini oluşturacaktır.257 Kısmi kamulaştırmasız el atma halinde ise el 

atılan taşınmaz dışında  kalan kısmın  değerinde  el  atma nedeniyle bir artış meydana 

gelirse bu artış  miktarının tespit edilerek, el atılan kısmın 11. maddede öngörülen 

esaslara göre hesaplanan değerinden bu artış miktarının çıkarılmasıyla 

kamulaştırmasız el atma karşılığı hesaplanacaktır.  

                                                
255 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 18 HD, 1992/701E 1992/1370K, 12.03.1992)  
256 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (18 HD, 2002/5410E 2002/6099K, 27.05.2002) 
257 Şahiniz, a.g.e, s.208 
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Ancak, KK m.12/2’de yapılacak indirim oranı bakımından bir sınırlama 

getirilmiştir. KK m.12 f.2 hükmüne göre, “şu kadar ki, ( c) bendi gereğince yapılacak 

indirme , kamulaştırma bedelinin yüzde ellisinden fazla olmaması gerekmektedir”.
258 

Bu konuda Yargıtay özellikle kamulaştırmanın sulama kanalı geçirilmek 

üzere kısmi olarak yapıldığı hallerde kamulaştırmadan arta kalan kesim kuru tarım 

arazisi olmaktan çıkıp sulu tarım  arazisine dönüşeceğinden bu kesimde bir değer 

artışı olacağını kabul eden birçok karar vermiştir. 259Yargıtay diğer bir grup 

kararında ise kamulaştırılan taşınmazın arta kalan kesmi karayollarına cepheli hale 

geldiği takdirde bu kesimde bir değer artışı olacağını, ve bu değer artışının tespit 

edilerek toplam kamulaştırma bedelinden indirilmesi gerektiğini kabul etmiştir. 
260Yargıtay arazilerin taşkından korunması için kamulaştırmanın  kısmi olarak 

yapıldığı hallerde de kamulaştırmadan arta kalan kesimde değer artışı olacağını kabul 

eden kararlar  da vermektedir.  261 

(4) Geriye Kalan Kısmın  İşe Yaramaz Hale Gelmesi 
KK m. 12/5’de ise son ihtimal olarak geriye kalan kısmın işe yaramaz hale 

gelmesi durumu düzenlenmiştir. KK m.12/5’e göre, “ Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz 

maldan arta kalan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değilse, kamulaştırma işlemine karşı 

idari yargıda dava açılmayan hallerde , mal sahibinin  en geç  kamulaştırma kararının tebliğinden 

itibaren 30 gün içinde yazılı başvurusu üzerine , bu kısmın da kamulaştırılmasına karar verilir.”
262 

                                                
258 Şahiniz, a.e, s.209-210  Böke, a.g.e, s. 497’deki kararlar ( 5 HD, 2000/19690E 2001/654K, 
22.01.2001, 5 HD, 28.05.1998, 1998/5909E 8052 K, 5 HD, 03.12.1998, 1998/14689E 18386K) 
259 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr Böke, a.e, s. 249-253 s. 490 s.503-504’deki kararlar ( 5 
HD, 1996/16802E 1996/17939K, 09.12.1996  5 HD, 1996/5289E 1996/6567K, 22.04.1996, 5 HD, 
1997/15729E 1997/15854K, 23.10.1997, 5 HD, 2002/3180E 2002/6388K, 25.03.2002, 5 HD, 
1997/9089E 1997/10262K, 23.06.1997, 5 HD, 2001/18361E 2001/16519K, 17.09.2001 5 HD, 
2003/10331E. 2003/14274K. 12.12.2003) 
260 Böke, a.e, s. 491-492 s.494-496 s.503 s.507-508  Şahiniz, a.g.e, s.209’deki kararlar ( 18 HD, 
2002/5059E 2002/5879K, 20.05.2002, 5 HD, 2000/11916E 2000/ 14862K, 09.10.2000, 18 HD, 
1999/6034E 1999/8654K, 24.06.1999, 5 HD, 11.06.1998, 1998/7229E 9290K, 5 HD, 2003/20110E 
2003/3502K, 17.03.2003 5 HD, 2005/13842E. 2005/13596K. 12.12.2005) 
261 Böke, a.e, s. 489-490 s. 496 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 1998/19535E 
1998/1911K, 24.02.1998, 5 HD, 2002/1717E 2002/9109K, 16.04.2001 5 HD, 2003/13077E. 
2004/1385K. 19.02.2004 5 HD 2005/1004E. 2005/2074K. 03.03.2005) 
262 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr “ Kamulaştırmadan artan kesimin yararlanmaya elverişsiz 

duruma gelemsi nedeniyle bütün taşınmazın değerine hükmedilebilmesi için taşınmaz malikinin, 
kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde idareye başvurması gerekir. Mahkemece 
, bu kesimin yararlanmaya elverişli olmadığı tespit edilirse , saptanacak mülkiyet değerinin 
tamamının idarece mal sahibine ödenmesine karar verilir.” ( 18 HD, 2002/4112E. 2002/5356K., 
07.05.2002 18 HD, 1996/7070E. 1996/8794K. 14.10.1996)  
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KK m.12/5 çerçevesinde kalan kısmında kamulaştırma zorunluluğunun doğması için 

aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gereklidir: 263  

1. Kamulaştırmadan  Arta  Kalan Kısımdan Yararlanma Olanağının Tamamen 
Ortadan Kalkmış Olması 

Öncelikle kamulaştırmadan arta  kalan kısmın tamamı işe yaramaz hale 

gelmiş olmalıdır. Kamulaştırmadan arta kalan kısmın tamamı değil de bir bölümü işe 

yaramaz hale gelmişse KK m.12/5 hükmü uygulanmaz. Ancak bu, arta kalan kısımda 

bir değer düşüklüğü sebebi olur ve bu durumda değer düşüklüğüne ilişkin KK 

m.12/1-b bendi uygulama alanı bulur ve kamulaştırma dışında kalan kısımdaki değer 

düşüklüğünün kamulaştırılan yerin bedeline eklenmesi gerekir.264 

2. Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın  “Hiçbir İşe Yaramaz” Hale Gelmiş 
Olması 

Arta kalan kısımdan hiçbir şekilde yararlanma olanağı kalmamış olmalıdır. 

“Kamulaştırmadan arta  kalan kısmın işe yaramazlığı nedeniyle bedelinin istenebilmesi için, kalan 

kısmın hiçbir işe elverişli olmadığının saptanması ve bu işe yaramazlığın kamulaştırmadan 

kaynaklanması gerekir.” 265 

3- Kamulaştırma Kararının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde İdareye Yazılı 
Olarak Başvurulmuş Olması 

KK m.12/5’in uygulanabilmesi için diğer bir şart ise, kamulaştırma kararının 

tebliğinden itibaren 30 gün içinde idareye yazılı olarak başvurulmuş olmasıdır.KK 

m.12/5’de ifade edilen tebligatın KK m.10/2 uyarınca idarenin başvurduğu Asliye 

Hukuk Mahkemesi tarafından taşınmaz malikine yapılan tebligat olarak anlaşılması 

gerektiği kabul edilmektedir. İşte bu tebligattan itibaren 30 gün içinde taşınmaz 

maliki idareye başvurarak kamulaştırma dışında kalan ve yararlanmaya elverişli 

bulunmayan kısmın da kamulaştırılmasını talep edecektir. İdare bu başvuru üzerine 

geri kalan kısmı da KK m.12/5 gereği kamulaştırmak zorundadır. Eğer idare talebi 

kabul edip kamulaştırma yoluna giderse, herhangi bir sorun kalmaz.  

Ancak eğer idare taşınmaz malikinin talebini kabul etmezse, bu durumda 

idareye tebligattan itibaren 30 gün içinde başvurmuş olmak koşuluyla taşınmaz 

maliki adli yargıda dava açabilecektir. Mahkeme, sözkonusu hükümdeki ( KK 

m.12/5) şartların oluştuğu sonucuna varıldığı takdirde geri kalan kısmın da 

                                                
263 Şahiniz, a.g.e, s.210-212 
264 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr   (5 HD, 04.04.1974 E. 2590 K. 2490) 
265 Böke, a.g.e, s. 506-507’deki kararlar ( 5 HD, 26.10.1988, 1988/15598E 1988/17606K, HGK, 
1994/5-819E 1995/130 K , 01.03.1995) 
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kamulaştırma değeri karşılığında kamulaştırılmasına karar verecektir. 266 Ancak 

Yargıtay adli mahkemelerin idari mercilere emir niteliğinde karar verilmesinin 

mümkün olmadığını, bu sebeple kamulaştırmadan arta kalan kesmin de 

kamulaştırılması doğrultusunda mahkemece karar verilemeyeceğini, bu durumda 

taşınmaz malikinin adli mahkemede ancak kamulaştırmadan arta kalan  kısmın 

bedelinin tahsili amacıyla dava açabileceğini kabul etmiştir.  267 

4- Taşınmaz Malikinin  İdari Yargıda Dava Açmamış Olması 
KK m.14’e göre  kamulaştırmaya konu taşınmaz maliki kendisine 10. 

maddeye göre yapılan tebligat tarihinden  veya tebligat yapılamaması halinde gazete 

ile yapılan  ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari 

yargıda iptal davası açabilir. KK m.12/5 kapsamında kısmi kamulaştırma sözkonusu 

olduğu hallerde  de taşınmaz maliki KK m.14’e göre bu kamulaştırma işlemine karşı 

idari yargıda iptal davası açabilecektir. Kısmi kamulaştırma işlemine karşı iptal 

davası açılması halinde, kamulaştırmadan arta kalan kesimin kamulaştırılması 

talebinde bulunulabilmesi için iptal davasının sonucunun beklenmesi gereklidir. Zira 

kamulaştırma işleminin iptaline karar verilirse, kamulaştırmadan arta kalan kesmin 

de kamulaştırılması talebine yer olmayacaktır. Fakat mahkeme, kamulaştırma 

işleminin iptaline ilişkin davayı reddederse, ve bu karar da kesinleşirse bu durumda 

kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren 30 gün içinde taşınmaz malikinin geri kalan 

kısmın da kamulaştırılması için idareye başvuruda bulunması gerekecektir. İşte bu 

sebeple KK m.12/5’de “ kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açılmayan hallerde” 

ibaresi kullanılmıştır. Çünkü eğer iptal davası açılmışsa bu davanın sonucunun 

beklenmesi ve eğer iptal istemi reddedilmişse, bu red kararının kesinleştiği tarihten 

itibaren 30 günlük sürenin işlemeye başlaması gerekecektir.  

 KK m.12/5’deki kısmi kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin  hüküm kısmi 

kamulaştırmasız el atma halinde kısmi kamulaştırmasız el atma karşılığının 

hesaplanmasında da kıyasen uygulanacaktır. Ancak, kamulaştırmasız el atma 

durumunda taşınmaz malikine herhangi bir tebligat yapılmadığından , tebligattan 

itibaren 30 gün içinde idareye başvuru zorunluluğuna ilişkin şart burada 

                                                
266 Şahiniz, a.g.e, s.211 
267 Böke, a.g.e, s.507  ( HGK, 1994/5-189E 1995/130K, 01.03.1995)  
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aranmayacaktır. Taşınmaz maliki,  idarenin taşınmaza fiili el atmasından itibaren  

herhangi bir süreye tabi olmaksızın el atmadan arta kalan kısmın işe yaramadığı 

gerekçesiyle bu kısmın da idarenin mülkiyetine geçirilmesi karşılığında kendisine 

değerinin  ödenmesini talep edebilecektir. “Bir kısmına el atılan taşınmaz maldan arta kalan 

kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değilse, taşınmaz malikinin talebi üzerine el atılmış 

hesaplamaya dahil edilmelidir.” “ Dava konusu taşınmaz 192 m2  yüzölçümünde imar parseli olup 

139,54 m2’sine davalı idarece yol yapılmak suretiyle el atılmış, geriye 52,46 m2’lik bölüm kalmıştır. 

Kalan bu yüzölçümüne göre taşınmazdan yararlanma olanağı kalmadığından taşınmazın tüm bedeline 

hükmedilmesi gerekirken sadece el atılan bölüm bedeline hükmedilmesi doğru değildir.”
268Ayrıca 

bu durumda kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açılmamış bulunması 

şartı da aranmaz. Zira, kamulaştırmasız el atma bir idari  işlem niteliğinde 

olmadığından iptal davasına konu olması mümkün değildir.  

KK m.12/7’de ise, paylı mülkiyete konu olan taşınmazların kısmi olarak 

kamulaştırılması halinde uygulanacak özel bir hüküm  getirilmiştir. KK m.12/7’e 

göre,  “Kısmen kamulaştırılan paylı mülkiyete konu taşınmaz mal , evvelce paydaşlar arasında fiilen 

bölünerek bir veya birkaç paydaşın tasarruf ve yararlanmasına bırakılmış ve yapılan kısmi 

kamulaştırma bu yerin tamamını veya bir kısmını kapsıyor ise, bu durumda kamulaştırmaya ilişkin 

işlemler sadece bu paydaş veya paydaşlar hakkında yürütülerek kamulaştırma bedeli payları 

oranında kendilerine ödenir. Pay veya paydaşların sadece bu kısım için dava hakları vardır. 

Taşınmaz malın kamulaştırılmayan kısmı üzerinde hakları kalmaz ve adları paydaşlar arasından 

çıkarılır. Kamulaştırılan bu yerler tapu sicilinde idare adına  tescil olunur.” Bu hüküm paylı 

mülkiyete konu bir taşınmazın paydaşları arasında yapılmış olan anlaşma veya 

aralarında süregelen fiili ilişki ( fiili uygulama) gereği, taşınmazın birbirinden 

bağımsız parçalara ayrılmış ve her bir parçanın bir paydaşın kullanımına tahsis 

edilmiş olması halinde uygulama alanı bulacaktır. 269 Hükmün uygulanabilmesi için  

1- taşınmaz mal kısmen kamulaştırılmalıdır 2- taşınmaz mal paylı mülkiyete konu 

olmalıdır  3-  taşınmaz mal paydaşlar arasında fiilen bölünerek paydaşın bağımsız 

yerleşmesine bırakılmış olmalıdır.270Sözkonusu  hükmün, kısmi kamulaştırmasız el 

atma  nedeniyle sadece paydaşlardan birinin yada birkaçının kullanım ve 

                                                
268 Böke, a.e, s.487 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 1995/16918E 1995/18017K, 
03.17.1995 5 HD, 2006/13958E. 2007/2035K. 21.02.2007) 
269 Şahiniz, a.g.e, s.213 
270 Bayram Karaismail , “ Fiilen Bölünmüş Olan Taşınmaz  Malın Kamulaştırılması”, 
(çevirimiçi)http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/26398dca6f47b49_ek.pdf, s.3 31 Aralık 2007 
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yararlanmasına bırakılan parça veya parçaların el atmanın konusunu oluşturması 

halinde açılacak bedel davalarında da kıyasen uygulanacağı kabul edilmektedir.   

  Fiili taksim,  paylı mülkiyete  konu olan   taşınmaz maliklerinin taşınmaz 

malı kendi aralarında rızaen hisseleri oranında bölmeleri ve bu bölümleri bağımsız 

bir bölümmüş gibi kullanmaları olarak tarif edilebilir.271 Bu nedenle paylı mülkiyet 

konusu olan taşınmazların kısmen kamulaştırılması ( yada bu taşınmazlara kısmen 

kamulaştırmasız el atılması) halinde mahkemenin fiili taksim yapılıp yapılmadığını 

araştırması gerektiği kabul edilmektedir. Ancak mahkeme bu hususu re’sen 

araştırmayacaktır. Fiili taksimi iddia eden tarafın bu iddiasını ispat etmesi 

gerekmektedir. 272 Fiili taksimin  varlığını iddia eden tarafın  bu iddiasını varsa  

taksim sözleşmesi , mahkeme kararı, kroki ,belge, tanık vs. tüm delillerle 

ispatlayabileceği  kabul edilmektedir.273 Yargıtay  bazı kararlarında ise  fiili taksim 

iddiasının ilan ve diğer geçerli belgelerle ispatlanaması gerektiğini kabul etmiştir.274 

Yargıtay kararlarında benimsenmiş olan paylı mülkiyet konusu  taşınmazların 

kısmi olarak kamulaştırılmasında ( kamulaştırmasız el atılmasında)  uygulanacak 

temel ilke şudur:  Taşınmazda fiilen kullandığı yer kamulaştırılan ( fiilen kullandığı 

yere kamulaştırmasız el atılan) kişi yada kişiler kamulaştırma bedelini ( 

kamulaştırmasız el atma karşılığını) alacak,  parselin diğer malikleri 

kamulaştırmadan ( el atmadan) etkilenmeyecektir.275 “Eğer paylı mülkiyete konu olan 

taşınmaz mal paydaşlar arasında taksime tabi tutulmuş, her paydaşın yeri belirlenmişse kamulaştırma 

bedeli hangi paydaşa ait bölüm kamulaştırılımış ise o paydaşa ödenir.”  276
“ Paydaşlar arasında 

fiilen bölünerek , davacının bağımsız yararlanmasına bırakılan ...numaralı özel parsellerde diğer 

paydaşların bir hakkı bulunmadığı gibi , davacının da geri kalan kısımda bir hakkı olmadığı açıktır .O 

halde davacı , payı karşılığı kendisine teslim edilen yer için , davada yer almayan öteki paydaşların 

muvafakati aranmaksızın, bu yerin tamamının bedelini dava edebileceğinden...” 277
“Davacı ile 

                                                
271 Bayram Karaismail , “ Fiilen Bölünmüş Olan Taşınmaz  Malın Kamulaştırılması”, 
(çevirimiçi)http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/26398dca6f47b49_ek.pdf, s. 1 31 Aralık 2007 
272 Böke, a.g.e, s.509-510 s.485’deki kararlar  ( 18 HD, 1994/5302E 1994/7146K, 18.05.1994, 5 HD, 
1986/11520E K, 6/13481K, 16.10.1986) 
273 Böke, a.e, s.485 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr (5 HD, 2004/5102E. 2004/7354K. 
25.06.2004, 5 HD, 2007/7865E. 2007/10377K. 25.09.2007) 
274 Şahiniz, a.g.e , s.214’deki kararlar (   5 HD, 06.12.1985 1985/13219E 13542K, 5 HD, 20.03.1986, 
1923E 3631K) 
275 Bayram Karaismail , “ Fiilen Bölünmüş Olan Taşınmaz  Malın Kamulaştırılması”, 
(çevirimiçi)http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/26398dca6f47b49_ek.pdf, s. 7 31 Aralık 2007 
276 Böke, a.g.e, s.512 ( HGK, 1994/5-400E 1995/15K, 25.01.1995) 
277 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( HGK, 2005-5-247E. 2005/260K. 13.04.2005) 



 208

müşterek malikler arasında yapılan  fiili taksim sonucu davacıya bırakılan parselin … bölümüne 

davalı idarenin kamulaştırmasız olarak el attığı toplanan delillerle sabit olduğuna göre , bu bölümden 

davalı idarenin el atmasının önlenmesi gerekir.”  
278 

 Ancak, eğer paydaşlar arasında fiili taksim olduğu ispatlanamamışsa paylı 

mülkiyete tabi taşınmaz üzerindeki şeyler bütün paydaşlara ait kabul edilecektir. 

Mahkemece fiili taksimin varlığının saptanamadığı  hallerde, tapudaki ferağ da 

davacıların tapu kaydındaki paylarına göre oluşturulmuşsa, fiili taksim sebebiyle hak 

iddia eden paydaşın diğer paydaşlara başvurma hakkı bulunduğundan mahkemenin 

fiili taksimi dikkate almamasında isabetsizlik bulunmamaktadır.  279 

h - Taraflar 
Müdahalenin men’i ( el atmanın önlenmesi ) davasının tarafları ( davacı va 

davalısı) hakkında yapılan açıklamalar bedel davası bakımından da aynen geçerlidir 

ı-  Süre ve Faiz Talebi 
Ayni dava olması itibariyle  müdahalenin men’i  ( el atmanın önlenmesi) 

davası gibi bedel davası  da  herhangi bir zamanaşımı süresine yada ( 221 sayılı 

Kanun kapsamına giren taşınmazlar hakkında açılan davalar hariç olmak üzere)  hak 

düşürücü süreye tabi olmadan açılabilir. 

Ancak bedel davalarında müdahalenin men’i ( el atmanın önlenmesi) 

davalarından farklı olarak faiz talebi sözkonusu olabilmektedir. 16.05.1956 gün ve 

1956/1-6 sayılı YİBK’da kamulaştırmasız el atma sebebiyle idare aleyhine açılan 

bedel davalarında taşınmazın el atma günündeki niteliklerine göre dava tarihindeki 

değerine hükmedileceği kabul edildiğinden, faizin de dava tarihinden yürütüleceği 

esası benimsenmiştir. Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları gereği, bedel davalarında  faiz 

dava tarihinden itibaren işlemeye başlayacak , el atma tarihinden itibaren faize 

hükmedilemeyeceği gibi , dava tarihinden öncesi için de faize 

hükmedilemeyecektir.280 Dava tarihinden önceki döneme ilişkin olarak sadece 

ecrimisil talebinde bulunulabilecektir. Ayrıca faize hükmedilebilmesi için talep 

şarttır. Yani talep edilmediği takdirde mahkeme faize hükmedemez.281 “...dava 

dilekçesinde faiz istenmediği halde, hükmedilen bedele dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi 

                                                
278 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 08.04.1997, 1997/2996E. 1997/5914K.) 
279 Şahiniz,  a.g.e, s.214   Böke , a.g.e, s.509’deki kararlar ( 18 HD, 1994/5302E 1994/7146K, 
18.05.1994, 5 HD, 20.03.1986, 1923E, 3631K) 
280 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr Örnek olarak  5 HD’nin 2005/1256E. 20005/1380K. sayılı 
17.02.2005 tarihli kararı verilebilir.  
281 Arcak, a.g.e, s.46 



 209

doğru değilse de bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğiden 

düzeltilerek onanmasına...” 
282 

Yine Yargıtay , ilk davanın , fazlaya ilişin hak saklı tutularak açılması 

halinde, daha sonra açılan ikinci davada hükmedilen bedelin ilk dava tarihine göre 

tespit edilen değerin arta kalan kısmı olduğunu kabul ettiğinden, ilk davanın açıldığı 

tarih esas alınarak faize hükmedilmesi gerektiğini benimsemektedir.“ Dava , 

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada , saklı tutulan bölümümün 

tahsili istemine ilişkindir.. ; değerlendirme ilk dava tarihine göre yapıldığından faize de ilk dava 

tarihinden hükmetmek gerekirken , sonra açılan dava tarihinden faize hükmedilmesi doğru değilse de 

; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden ... hükmün düzeltilerek 

onanmasına...”  283 

Bedel davasına ilişkin dava dilekçesinde faiz talep edilmemiş olduğu halde 

acaba mahkemeye yargılama sırasında sunulan bir dilekçeyle faiz talep edilebilir mi?  

Yargıtay, dava dilekçesinde faiz talep edilmemiş olup yargılama sırasında 

ayrı bir dilekçeyle faiz talep edildiğinde, davalının bu faiz talebine itiraz edip 

etmemesine göre sonucun değişeceğini kabul etmektedir. Eğer davalı faiz talebine 

itiraz ederse, davanın genişletilmesi olanağı kalmadığından, (çünkü davalının 

muvafakatı yoktur ve dava dilekçesinde fazlaya ilişkin hak saklı tutulmamıştır) faiz 

talebinin reddine karar verileceğini ancak eğer davalı bu talebe itiraz etmezse, faiz 

talebi kabul edilerek faize hükmolunacağını belirtmektedir. 284 

Dava dilekçesinde faiz talep edilmemiş olup da yargılama sırasında ayrı bir 

dava açılarak faiz talep edilebilir mi?  

Yargıtay HGK’nun  15.11.1961 gün ve E. 36 K.38 sayılı  kararına göre, 

“…faiz her ne kadar fer’i nitelikte bir alacak ise de , bunun asıl alacaktan ayrı başlı başına bir dava 

ile istenmesini engelleyen bir kanun hükmü yoktur. Bu bakımdan önceden açılmış olan tazminat 

davasında faiz isteme hakkının saklı olduğunun bildirilmemiş olması da , faizin ayrı bir dava ile 

istenmesine mani değildir... BK md. 113’ün 2’inci fıkrasında kabul edilen esas , asıl borcun ödenmiş ( 

ve dolayısıyla sona ermiş) olması ile ilgilidir. Bu madde asıl borcun ödenmesi ( ve dolayısıyla sona 

ermesi) sırasında işlemiş faizleri istemek hakkı saklı tutulmamışsa, artık faizin istenemeyeceğini 

                                                
282 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 2006/6234E. 2006/7635K. 20.06.2006) 
283 (çevirimiçi)http://www.rahmiarslan.av.tr/makale/haberoku.asp?id=10, 28 Aralık 2007 Şahiniz, 
a.g.e, s. 214  Çınar, a.g.e, s. 913 Akkaya, a.g.e, s. 177( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 
2005/5519E. 2005/8465K., 12.07.2005 , 5 HD, 2005/2699E. 2005/2819K. , 17.03.2005 , 5 HD, 
09.02.1998, 1998/17302E 1998/867K 5 HD, 2005/2378E. 2005/2559K. 14.03.2005 5 HD 
2005/4814E. 2005/5275K. 02.05.2005) 
284 Şahiniz, a.e, s.227-228 
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belirtmektedir...” 285 Yine 4HD’nin 18.12.2000 gün ve 9029E 11637K sayılı kararında, 

“ faiz asıl alacağa bağlı fer’i bir haktır. Asıl alacağın ödenmesi ile birlikte faiz alacağı da sona erer. 

Asıl alacak devam ettiği sürece , faiz alacağının asıl alacaktan ayrı olarak talep ve dava konusu 

edilmesi mümkündür...Asıl alacağın ödenmesi için açılan davada faizin hiç istenmemiş veya kısmen 

istenmiş olması ve fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmamış bulunması, daha sonradan faiz alacağı 

yönünden ayrı bir dava açılmasına engel teşkil etmez. Yeter ki faiz isteme hakkı devam etmekte 

bulunsun. BK md. 113/2’deki ayrık durumun varlığı halinde ise faiz isteme hakkı , asıl alacağın 

ödenmesinden sonra da devam eder.”
286 şeklinde bir sonuca varılmıştır. 

Bu kararlardan anlaşılacağı üzere, dava dilekçesinde faiz talep edilmemiş olsa 

da yargılama devam ederken açılacak ayrı bir dava ile faiz talep edilebilir. Bunun tek 

istisnası BK m.113/2’deki durumdur. Bu durumda, asıl alacağın ödenmesi halinde 

alacaklı, işlemiş faizleri talep hakkını saklı tuttuğunu beyan etmemiş ve halin 

icabından da bu hakkı saklı tuttuğu anlaşılmıyorsa, işlemiş faizleri talep 

edemeyecektir “Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsiline karar verilen taksitle 

ödenen bedel için fiili ödemenin geç yapılması olgusuna dayanan faiz istemine ilişkindir.... davacının 

bedeli idareden taksitler halinde aldığı anlaşılmakta ise de , bedeli alırken faiz hakkını saklı tuttuğu 

hususunda bir bilgi yoktur. Öncelikle davacının faiz hakkını saklı tutup tutmadığı araştırılarak... 

karar vermek gerekirken ,…davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.”
287 Özellikle 

alacaklı alacağı tahsil etmeden önce, idareye dilekçe vererek faiz talebinde bulunmuş 

ise veya asıl alacağın tamamı tahsil edilmeden önce faiz için ayrı bir dava açmış ise 

alacaklı tarafından faize ilişkin hakkın saklı tutulduğu sonucuna varmak 

gerekecektir. “ Kamulaştırma bedeli alınmadan faiz davası açılmış ise BK m.113/2 uyarınca halin 

icabı gereği faiz hakkı saklı tutulmuş sayılır.” 288  

 Belirtmek gerekir ki , faiz talebi bedel, tazminat ve ecrimisil davaları 

bakımından sözkonusu olabilir. Eğer taşınmaz maliki müdahalenin men’i davası 

açmışsa bu durumda faiz talep edemeyecek, ancak ecrimisil talep edebilecektir.  289 

Faiz alacağının zamanaşımı  süresi konusunda ise doktrinde tartışma 

bulunmaktadır. 

Doktrinde bir görüş,   faiz alacağının TBK m.126’daki 5 yıllık zamanaşımı 

süresine tabi olması gerektiğini savunmaktadır. TBK m.126/f.1 b.1’de “ bütün kiralar 

                                                
285 Şahiniz, a.e  
286 Şahiniz, a.e 
287 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr .( 5 HD, 03.02.2003, 2002/17699E. 2003/648K.) 
288 Şahiniz, a.g.e, s. 227-228  ( 5 HD, 27.04.1992, 7007E 11186K) 
289 Şahiniz, a.e, s.229 
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ile ana para faizleri ve belirli zamanlarda ödenmeleri gereken ödentilere ilişkin davaların” 5 yıllık 

zamanaşımına tabi olacağı düzenlenmiştir. Bu görüşü savunan yazarlara göre,  faiz 

isteme hakkı  bedel davasının açılmasıyla birlikte doğacak , 5 yıllık zamanaşımı 

süresi  de bedel davasının açıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.  290  

Diğer bir görüşe göre ise, kamulaştırmasız el atma olgusu bir haksız fiil 

olduğundan , burada istenecek faizin tazminat faizi olduğu düşünülebilir ve bu 

durumda TBK m.60’daki genel zamanaşımı süresinin ( 10 yıllık) uygulanması 

sözkonusu olur. 291 Zira  TBK m.60’daki zamanaşımı sadece TBK m.41 ve onu 

izleyen maddelerden doğan  maddi ve manevi tazminat davalarında geçerli olmayıp, 

gerek TBK’nun öteki bölümünde gerek özel kanunlarda düzenlenmiş olan 

sorumluluk durumlarında da , bunlara ilişkin özel kurallar yoksa, uygulanır.292O 

halde, bu görüş,  kamulaştırmasız el atma halinde hükmedilen bedele uygulanacak 

faiz alacağının zamanaşımına ilişkin özel bir kural olmadığından ve kamulaştırmasız 

el atma bir haksız fiil teşkil ettiğinden tazminat davalarına ilişkin TBK m.60’daki 

genel zamanaşımının uygulanması gerektiği sonucuna  varmaktadır.  

Taşınmaz maliki  müdahalenin men’i davası açtıktan ve bu davadaki hüküm 

kesinleştikten sonra, bu hükmün infazı yoluna gitmeyerek , bedel davası açarsa, 

taşınmazın bedel davasının ( ikinci davanın) açıldığı tarihteki değerini talep 

edebileceğinden, bu durumda bedel davasının ( ikinci davanın) açıldığı  tarihten 

itibaren faiz işleyecek ve faiz alacağının zamanaşımı da bu tarihten itibaren işlemeye 

başlayacaktır.293 

Taşınmaz maliki müdahalenin men’i davası açtıktan sonra ıslah yolu ile 

davasını bedele dönüştürmüşse, faiz başlangıcı dava tarihi değil, bedele dönüştürme 

talebinde bulunduğu ıslah tarihi olacak, bu tarihten itibaren faiz ve faiz alacağının 

zamanaşımı işlemeye başlayacaktır.294
“...Davacı önce men’i müdahale davası 

açmış..sonradan…tarihli dilekçesiyle davasını tamamen ıslah ederek bedel davasına dönüştürmüş ve  

                                                
290 Şahiniz, a.e, s.228-229 
291 Şahiniz, a.e  
292 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Refet Özdemir,   Türk Borçlar Kanunu Şerhi ( Genel- Özel), 
Ankara, Yargıtay , 1987, s. 159 
293 Ulusoy, a.g.e, s. 63  Şahiniz, a.g.e, s.229 
294 Şahiniz, a.e  Ulusoy, a.e  
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faiz de istemiştir. Bu durumda faiz başlangıcı önceki el atma davasının açıldığı tarih değil, bedel 

davasına dönüştürdüğü.. tarihinin nazara alınması gerektiğinin düşünülmemesi yasaya aykırıdır.” 295 

Taşınmaz mala kamulaştırmasız el atılması sebebiyle açılan bedel 

davalarında uygulanacak faizin niteliği ne olacaktır ? 

Kamulaştırma bedeline uygulanacak faiz kamu alacakları için öngörülen en 

yüksek faiz oranıdır. Bu konu AY’da açıkça düzenlenmiştir. AY m.46/4’e göre, 

“..ikinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma 

bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.” Görüldüğü üzere AY 

m.46/4 hükmü gereği kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranının 

uygulanabilmesi için alacağın bir kamulaştırma bedeli veya artırım bedeline veya 

bunların ödenmeyen taksitlerine ilişkin olması gereklidir. Kamu alacaklarına 

uygulanan en yüksek faiz oranı ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 

Hakkında Kanunun 51. maddesi ve Bakanlar Kurulu kararları gereğince tayin edilen 

orandır. 296  

Acaba AY m. 46/4’deki hüküm kamulaştırmasız el atma bedellerinde de 

uygulama alanı bulacak mıdır, başka bir deyişle kamulaştırmasız el atma bedellerine 

kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanabilecek midir?  

Uygulamada bu konuda bazı tereddütler ortaya çıkmış, Yargıtay 12 HD eski 

tarihli bazı  kararlarında kamulaştırmasız el atmalarda da AY 46/son maddesinin 

uygulanacağını , bu bağlamda alacaklının talep ettiği faiz miktarının AY 46. 

maddede öngörülen faize uygun olup olmadığının araştırılması gerektiğini kabul 

etmiştir.  297Ancak  Daire,  bu konudaki görüşünü daha sonra değiştirmiş ve tazminat 

niteliğinde olan kamulaştırmasız el atmadan doğan alacakların AY’nın 46/son 

maddesi kapsamı dışında kaldığını ve  bu alacaklara 3095 sayılı yasanın öngördüğü  

yasal faiz oranlarının  uygulanabileceğini , bu bağlamda kamu alacaklarına 

uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanamayacağını kabul eden kararlar vermeye 

başlamış ve Dairenin son uygulaması bu şekilde gelişmiştir.298 

                                                
295 Böke, a.g.e, s.129-130  ( HGK, 15.04.1992, 1992/3-151E, 1992/253K)  
296 Seyithan Deliduman, “ Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Bedellerinde Uygulanacak Faiz 
Oranları”, Legal Hukuk Dergisi , Yıl:3 , No:  28, Nisan 2005,  s.1311 Böke, a.e, s.468 
297  (çevirimiçi)http://www. kazanci.com.tr ( 12HD, 2003/16859E 203/20755K, 24.10.2003, 12 HD, 
2003/16862E 2003/20753K, 24.10.2003, 12 HD, 2003/7411E 2003/10471K, 08.05.2003, 12 HD, 
2004/1906E 2004/7099K, 25.03.2004) 
298   (çevirimiçi)http://www. kazanci.com.tr   ( 12 HD, 20.04.2004, 2004/4620E  2004/9617 K, 
19.04.2004, 12 HD, 2004/6479E 2004/10394K, 27.04.2004, 12 HD, 2004/8324E 2004/12192K, 
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Yine 5 HD de 12 HD’nin bu son yerleşik uygulaması doğrultusunda  kararlar 

vermektedir. “kamulaştırmasız el atma davalarında  KK’nun yalnız değer biçmeye ilişkin 

hükümleri kıyasen uygulanacağından ,bu durumlarda belirlenen miktar kamulaştırma bedeli olmayıp 

el koyma nedeniyle tazminat niteliğindedir. AY’nın 46/son fıkrası hükmü kamulaştırmasız el atma 

davalarında uygulanmaz.”  “Anayasanın 46. maddesinin faize ilişkin hükmü kesinleşmiş 

kamulaştırma bedellerinin tahsilinde uygulanır. Davanın niteliği gereği, hüküm altına alınan alacağa 

, yasal faiz işletilmesi gerektiği düşünülmeden , kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz ile 

alacağın tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiştir.” 299  

Yargıtay HGK da 13.07.2005 tarihli E.2005/12-464 K. 2005/456 ve E. 

2005/12-461 K. 2005/453 sayılı kararlarıyla  12 HD ve 5. HD’nin  kararlarını 

pekiştirecek şekilde tazminat niteliğinde olan kamulaştırmasız el atmaya dayalı 

davalar sonucun hükmedilen meblağlara yasal faizin  uygulanması gerektiğine karar 

vermiştir. “...Kamulaştırmasız el atma eylemine gelince , kamulaştırmasız el atma hukuksal 

nitelikçe bir haksız eylemdir.  Haksız eylemden doğan borçlar tazmini nitelikte olup , bunlara yasal 

faizin uygulanması esastır.. Bedel  istenmesi durumunda bu bedelin belirlenmesinde , kanunda açık 

bir atıf bulunmamasına karşın yerleşen yargısal uygulama gereği , hesap tarzı bakımından 

Kamulaştırma Kanunu’nun değer biçme yöntemine ilişkin hükümlerinin kıyasen uygulanıyor olması , 

temelini Kamulaştırma Kanunu’ndan değil haksız eylemden alan bu tür tazminat alacaklarının hukuki 

niteliğini değiştirmeyeceği gibi, belirlenecek bedelin kamulaştırma bedeli olarak nitelendirilmesi 

sonucunu da doğurmaz. Sonuç itibariyle tazminat niteliğinde olan kamulaştırmasız el atmaya dayalı 

dava sonucu hükmedilen meblağlar, Anayasa’nın 46/son maddesi kapsamı dışında kalmaktadır ve bu 

meblağlara kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması olanaklı değildir. 

3095 sayılı kanun ( Bütçe Kanununda yer alan yıllar ve oranlar da gözetilerek) hükümlerinin 

uygulanması gerekir. 
300

 

Özetle ;  

1- Ödenmeyen kamulaştırma bedeli veya taksitlerine kamu alacaklarına uygulanan 

en yüksek faiz oranı uygulanacaktır. 

                                                                                                                                     
13.05.2004, 12 HD, 2004/12940E 2004/17567K, 02.07.2004, 12 HD, 2004/16213E 2004/20894K, 
04.10.2004, 12 HD, 2004/16634E 2004/21380K, 08.10.2004, 12 HD, 2004/17281E 2004/21796K, 
15.10.2004, 12 HD, 2004/19134E 2004/23772K, 12.11.2004) 
299 Böke, a.g.e, s. 85-86 s. 131 s. 480 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 2004/390E 
2004/2222K 04.03.2004, 5 HD, 2003/13354E 2004/3198K, 18.03.2004, 5 HD, 2002/4707E 
2002/6857K, 25.03.2002  5 HD 2005/4260E. 2005/5976K. 23.05.2005 5 HD 2004/952E. 
2004/4083K. 01.04.2004, 5 HD 2003/12160E. 2004/298K. 22.01.2004) 
300(çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr   
( çevirimiçi)http://www.bakale.com/ictihatlar.php?kat=3&siralama=SiraNo&artanazalan, 3 Ocak 
2008 
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2- Ödenmeyen artırım bedeli veya taksitlerine kamu alacaklarına uygulanan en 

yüksek faiz oranı uygulanacaktır. 

3- Ödenmeyen kamulaştırmasız el atma bedeli veya taksitlerine 3095 sayılı kanun 

uyarınca yasal faiz uygulanacaktır.  

Eğer borçlu Hazine ise, yada Bakanlıklar gibi genel bütçeye dahil idarelerden 

ise Bütçe Kanunu’ndaki faiz oranlarının uygulanması zorunludur. Yukarıda alıntı 

yapılan HGK kararı da Bütçe Kanunu’nda yer alan yıllar ve oranların gözetilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. Aynı sonuçlara varılan birçok Yargıtay  kararı 

bulunmaktadır.    301  

Doktrinde AY’nın 46. maddesindeki faiz oranlarına ilişkin bu düzenlemenin 

eksik ve AY’nın temel ilkelerinden olan eşitlik ilkesine ( AY m.10) ve hukuk devleti 

ilkesine (AY m.2) aykırılık oluşturduğu , zira kamulaştırma bedeli ile 

kamulaştırmasız el atma bedeli arasında  bir ayrım oluşturulmasını gerektiren önemli 

bir  fark bulunmadığı, böylesine bir fark yaratılmasının eşit durumdaki kişiler ( 

alacaklılar) arasında haksız bir ayrım yaratacağı ve idarenin daha ziyade 

kamulaştırmasız el atma yolunu tercih etmesi sonucunu doğuracağı belirtilerek 

kamulaştırma bedeli veya artırım bedellerine uygulanan faiz ile kamulaştırmasız el 

atma bedellerine uygulanan faizin farklı  olması eleştirilmektedir. 302HGK’nun 

1995/18-992E. 1996/36K. sayılı 07.02.1996 tarihli kararında da bu konuya 

değinilmiştir.  “…yasal kamulaştırma olarak kabul edilerek açılan bu davalarda ( bedel artırım 

davası)  yasal olmayan ( kamulaştırmasız el atma) eyleme dayanılarak açılan davadakinden daha 

fazlasına hükmedilemeyeceği açıktır..” 303  

Kanaatimizce, idarenin haksız fiili niteliği taşıması ve haksız fiilden doğan 

borçların tazmini karaktere sahip olacağından hareketle kamulaştırmasız el atma 

bedelleri veya taksitlerine yasal faizin uygulanması gerektiği sonucuna varılması 

idarenin alacaklıları arasında haksız bir ayrım yaratacak, idarenin daha düşük faiz 

oranının uygulanmasını sağlamak amacıyla olağan kamulaştırma prosedürünü 

izlemek yerine  kamulaştırmasız el atma yoluna başvurmasına neden olacak  ve 

taşınmazı kamulaştırılan maliklere  kıyasen  taşınmazına kamulaştırmasız el atılan 

                                                
301(çevirimiçi)http://www. kazanci.com.tr  12 HD, 2005/16489E 2005/20329K, 20.10.2005, 12 HD, 
2005/6448E 2005/20059K, 17.10.2005 )    
302  Deliduman,  a.g.e,   s.1312-1312 
303 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  
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maliklerin aleyhine hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle, AY 

m.46/son’a “ kamulaştırmasız el atma bedelleri veya taksitlerinin” ibaresinin de ilave edilerek 

bunlara da kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanmasını 

sağlayıcı bir düzenleme getirmek yerinde olur.  

Bedel davalarında hükmedilecek faizin niteliğini yasal faiz olarak tespit 

ettikten sonra faiz oranı nedir sorusunu yanıtlamak gereklidir.  

Bedel davalarında hükmedilecek faiz oranı  3095  sayılı Kanuni Faiz ve 

Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 4489 sayılı ve 1999 tarihli Kanun ile değişik 1.ci 

maddesi gereği, “ reeskont faiz oranıdır”. 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt 

Faizine İlişkin Kanunun 4489 sayılı ve 1999 tarihli Kanun ile değişik 1.ci 

maddesinde, “Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde 

miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse, bu ödeme yıllık, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 

önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı üzerinden yapılır. 

Sözkonusu reeskont oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan  reeskont 

oranından 5 puan veya daha çok farklı ise, yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.”  hükmü yer 

almaktadır. Maddede yapılan değişiklikle yasal faiz reeskont faiz  oranına 

endekslenmiştir. 3095 sayılı Kanunda yapılan bu değişiklikle yasal faiz oranı 

reeskont  faizine endekslendiğinden , sabit olmayan faiz oranı kabul edilmiş 

olmaktadır. Bu nedenle, mahkemelerce  sadece faiz başlangıç tarihi belirtilerek, oran 

tespit edilmeksizin hüküm kurulması gereklidir.  304 

i Bedel Davalarında Usul Hükümleri-Davanın Açılması-Hüküm 
Bedel davalarında usul hukuku bakımından  açısından özellik taşıyan bazı 

hususlar  tespit etmek mümkündür. Bu husular şöyle özetlenebilir;  

Bedel davalarında davacı taşınmaz malikinin dava dilekçesinin  netice ve 

talep kısmına talebini açıkça yazması ve rakam olarak belirtmesi gerekmektedir. 

Ayrıca,  bu davaların  kısmi dava şeklinde davanın açılması ve el atılan yerin 

yüzölçümü ve değeri bakımından fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması çok 

önemlidir. Çünkü eğer kısmi dava açılmaz ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmazsa, 

taşınmazın değeri dava dilekçesinin netice ve talep kısmında talep edilen miktardan 

fazla çıkarsa davacı bu fazla miktar için ek dava açamayacak ve ıslah yoluna 

başvurmamayaktır. Ancak davalının rızası ( muvafakati) ile davanın değerini 

                                                
304 Böke, a.g.e, s.480 s. 468-469 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr’deki kararlar ( 5 HD, 
2000/21573E 2001/337K, 16.01.2001, 5 HD, 2004/390E 2004/2222K, 04.03.2004 ) 
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arttırabilecektir. 305 “ Davacılar vekili , ilk dava dilekçesinde taşınmazın metrekaresine … TL’den 

toplam…. TL istemek suretiyle metrekare birim fiyatı ve netice-i talep yönünden kendisini 

sınırlamıştır. Bu miktarla bağlı kalınarak karar verilmesi gerekir.” 306 

Eğer davacı taraf dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak , 

kısmi dava açmışsa,  ıslah yoluna başvurabilir. HUMK’nun ıslah ile ilgili 83 ila 90. 

maddeleri  burada da  uygulama alanı bulur. “ HUMK 85/1 maddesi uyarınca, diğer taraf 

hazır ise ıslah , duruşma sırasında sözlü olarak yapılabilir. Davanın ıslahı karşı tarafın kabulüne 

bağlı değildir.” 307 Yine eğer davacı taraf dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını 

saklı tutarak , kısmi dava açmışsa ıslah yoluna başvurmayarak ilk davada saklı 

tutulan geri kalan kısım için ek dava açabilir. “ Kamulaştırmasız el atılan taşınmazın ilk 

davada saklı tutulan , arta kalan bedel istenmişse kesinleşen dava dosyasındaki bedel esas alınmak 

suretiyle arta kalan bölümün tahsiline karar verilmesi gerekir.”  308Ancak  belirtmek gerekir ki; 

eğer davacı el atılan taşınmazın önce bir bölümünün bedelinin tahsili istemiyle dava 

açmışsa, geriye kalan  bölümün bedelinin  tahsili istemiyle  ek dava açabilmesi için 

ilk dava dilekçesinde fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmasına gerek   yoktur. 309 

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında taşınmazın bedeline 

hükmedilmesi halinde mahkemece taşınmazın mülkiyetinin idare adına re’sen tecsili 

veya terkine karar verilmesi gerekir. Mahkeme hükmünde, sadece .... miktarın davacı 

taşınmaz malikine ödenmesine denmekle yetnilmemeli re’sen taşınmazın idare adına 

tesciline veya  kamu hizmetinde kullanılmak üzere terkinine de karar 

verilmelidir.Mahkemenin  re’sen tescil veya terkine karar vermemiş olması mutlak 

bozma sebebi sayılmaktadır. 310 “Mahkemece ilgili tarafın üzerlerine tescil ettirmekte 

muhtariyetine şeklinde karar verilmez.” 311 Yargıtay sadece, taşınmazın idare adına 

tesciline veya terkinine şeklinde karar verilmesinin de eksik olacağını, ayrıca 

                                                
305 Akkaya, a.g.e, s.177 Çınar, a.g.e, s. 910-911 Taşınmaz maliki ister ek dava açmak  ister ıslah 
dilekçesi vererek davanın değerini arttırmak yoluna gitmek istesin  bu yollara başvurabilmesi 
için her iki halde de  fazlaya ilişkin hakların  saklı tutulması ve harcın yatırılması 
gerekmektedir.   
306 Böke, a.g.e, s.122-124’deki kararlar (5 HD, 2003/13235E 2004/843K, 10.02.2004 5 HD, 
2003/5428E 2003/8819K, 26.06.2003 5 HD 23.03.2004 2004/1340E 2004/3505K ) 
307 Böke, a.e, s.128-129 ( 5 HD, 1993/7561E 1993/12666K, 28.06.1993) 
308 Böke, a.e, s.124 ( 5 HD, 1997/16919E 1997/19167K, 25.12.1997) 
309 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 1997/9580E. 1997/12815K. 18.09.1997) 
310 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr Böke, a.g.e, s.147-155’deki kararlar ( 3 HD, 1990/5644E 
1990/4954K, 29.05.1990, 5 HD, 1986/16487E 1987/1204K, 06.02.1987, 5 HD, 1999/11404E 
1999/12291K, 08.07.1999, 5 HD, 1996/15500E 1996/17132K, 28.11.1996, 5 HD, 2003/4618E 
2003/7229 K, 26.05.2003 , 5 HD, 1992/18147E. 1992/24701K. 24.11.1992) 
311 Arcak, a.g.e, s. 42 ( 3 HD, 07.06.1977, E. 2800 K. 3764) 
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taşınmaz maliki adına olan kaydın iptaline de karar verilmesi gerektiğini kabul 

etmektedir. 312  

Ancak  kannatimizce ,  mahkemenin  taşınmazın idare adına tesciline yada 

terkinine karar verebilmesi için idarenin  kamulaştırmasız el atılan yer bedelinin 

ödendiğine yada bankaya yatırıldığına  ilişkin  bir belge  sunması aranmalıdır. Aksi 

halde   taşınmaz bedeli yatırılmadan taşınmazın idare adına tesciline yada terkinine 

karar verilmesine  rağmen idarenin   bedeli ödememesi olasılık dahilinde olduğundan 

taşınmazın bedeli ödenmemesine karşın malikin  mülkiyet hakkını kaybetmesi gibi 

adaletsiz bir sonuçla karşılaşılabilir. Bu yolla hem bu adaletsiz sonucun doğması 

engellenir hem de kamulaştırma hükümleriyle de  paralellik  sağlanır.  

Yargıtay,  idarece kamulaştırmasız el atılan  ve bedeline hükmedilen taşınmaz 

eğer İK m.18/3  belirtilen alanlara dönüştürülmüşse ve TMK 999. maddesi gereğince 

davacılar üzerindeki tapularının iptali ile yol olarak terkinine karar vermek 

gerekirken, “ idare adına tesciline “ şeklinde karar verilmişse bunu  tek başına bozma 

sebebi kabul etmemekte bu tür kararlar düzeltilerek onanmaktadır. Zira, bu 

yanılgının giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmamakta , 

sadece hüküm fıkrasından “ idare adına tesciline” ifadesi çıkarılarak “ tapularının 

iptali ve terkinine” ifadesi eklenmektedir.313Ancak, başkaca bir bozma sebebi 

bulunuyorsa o sebepten ötürü bozma kararı verilebilecektir. 314  

Eğer taşınmaz üzerinde paylı mülkiyet sözkonusu ise, idarece el atılan 

bölümdeki pay/ payların iptaline, davacı/lar payının terkinine ve idare adına tesciline 

karar verilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Bu durumda, gerek  tescil/ terkin 

gerekse ödenecek tazminatın davacı paydaşların payı ile sınırlı yapılması 

gerekmektedir Taşınmazın tamamının bedelinin tahsiline karar verilemeyeceği gibi , 

tapu kaydında taşınmazın tamamı üzerinden tescil/terkin  kararı da 

verilemeyecektir.“..Taşınmaz malın el atılan kısmındaki davacıların paylarına isabet eden 

miktarın tesciline karar verilmek gerekirken, tamamındaki payların tesciline karar verilmesi doğru 

                                                
312 Böke, a.g.e, s.148-149 s. 156’daki kararlar ( 5 HD, 1999/16240E 1999/15982K, 19.10.1999, 5 HD, 
2003/12452E 2004/371K, 23.01.2004) 
313 Böke, a.e, s.156 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr’deki kararlar ( 5 HD, 2003/12452E 
2004/371K, 23.01.2004 5 HD 2005/11171E. 2006/344K. 26.01.2006) 
314 Böke, a.e, s.149-157’deki kararlar ( 5 HD, 1997/4860E 1997/7789K, 13.05.1997, 5 HD, 
1991/35747E 1992/3339K, 24.02.1992, 5 HD, 2003/11066E 2003/14161K, 11.02.2003 ) 



 218

görülmemiştir.”  315
“ Kamulaştırmasız el atıldığı ileri sürülen dava konusu taşınmazda davacılar 

dışında başka paydaşlar da bulunduğundan, gerek terkin gerekse ödenecek tazminat davacılar 

payıyla sınırlı yapılması gerekir.” 316  

Yargıtay kararlarında kamulaştırmasız el atılan yer bedelinin tahsili 

davalarında, daha  önce el atılan taşınmazın diğer paydaşlarının açmış olduğu davada 

biçilen ve kesinleşen değerin kesin delil  niteliğinde olmadığı, takdiri delil olarak 

nazara alınabileceği kabul edilmektedir. Bu nedenle kesin delil teşkil etmeyen dava 

dosyalarındaki metrekare fiyatları esas alınarak, iki dava tarihi arasında geçen 

zamana ilişkin TEFE  uygulanarak değer biçilmesi doğru bulunmamaktadır.    317 

HUMK m.443/4 gereğince, taşınmaza  ve buna ilişkin ayni haklara dair 

hükümler kesinleşmedikçe infaz edilemez. Ancak Yargıtay 12 HD’ne  göre,  

kamulaştırmasız el atma nedeniyle hükmolunan tazminat ve taşınmazın idare adına 

tapuya kayıt ve tesciline ilişkin ilamın tazminat kısmının takip konusu yapılabilmesi 

için kesinleşmesine ihtiyaç yoktur. Diğer bir deyişle ,ilam ikiye bölünerek tazminat 

ve tescil bölümlerinin ayrı ayrı icraya konulabilmesi mümkündür. Dairenin 

düşüncesine göre , ilamda hükmedilen tescil kararı KK uyarınca verilmiş olup , 

taraflar arasında mülkiyet ihtilafı bulunmamaktadır , ilamda hükmedilen tazminat da 

HUMK m. 443/4 uyarınca taşınmazın aynına ilişkin olmadığından ilamın 

kesinleşmeden infaz edilebilmesi mümkündür. 318 Ancak, kannatimizce , bu kararlara  

katılmak  mümkün değildir. Zira kamulaştırmasız el atma halinde açılan bedel 

davaları ( aynen el atmanın önlenmesi davaları gibi) taşınmazın aynına ilişkin 

davalardır.Yargıtay da bu doğrultuda kararlar vermektedir.(5 HD E. 2002/5256 K. 

2002/8649 11.04.2002) Davacının talebi bedel olsa da sonuç itibariyle mahkemece 

re’sen  tescil veya terkine  de karar verileceğinden  kamulaştırmasız el atmadan 

doğan bedel davaları  sonucunda verilen ilamlar HUMK m. 443/4 gereği 

kesinleşmeden icraya konulamaz.  

                                                
315 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 1995/1716E 1995/2687K, 10.02.1995) 
316 Böke, a.e., s.130-131 s. 147-148 s.150 s.154-155 s.347-348 Şahiniz, a.g.e, s. 174 Çınar, a.g.e, s. 
912 ( HGK, 1995/5-995E 1996/26K, 31.01.1996) 
317 Böke a.e., s. 347-348 s. 336-337  Şahiniz, a.e  Çınar, a.e ’deki kararlar  (5 HD, 1997/15223E 
1997/18509K, 15.12.1997 5 HD, 1997/16801E 1997/19026K, 22.12.1997, 5 HD,1997/16427E 
1997/19321K, 29.12.1997, 5 HD, 24.11.1999, 1999/16625E 18781K   ) 
318(çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  
(çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=11511, 9 Ekim 2007 ( 12 HD, 
2005/14935E 2005/18780 K, 03.10.2005, 12 HD, 2003/136E 2003/3213K. 24.02.2003 12 HD, 
2004/14925E. 2004/19738K. 20.09.2004 12 HD 2007/3831E. 2007/6229K. 02.04.2007)   
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j.  Görevli ve Yetkili  Mahkeme  
Kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan bedel davalarında görevli mahkeme 

HUMK’un genel hükümlerine göre belirlenecektir. Bu konuda müdahalenin men’i ( 

el atmanın önlenmesi) davasında yapılan açıklamalar aynen geçerlidir.  Her ne kadar, 

2942 sayılı KK’nun 37. maddesinde  KK’dan doğan tüm anlaşmazlıkların adli 

yargıda çözümlenmesi gerekenleri için  taşınmazın  bulunduğu yer Asliye Hukuk  

Mahkemesinin görevli olduğu   belirtilmişse de bu hüküm, kamulaştırmasız el 

atmaya dayanan bedel davalarında uygulanmayacaktır.“ 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu’nun  göreve ilişkin 37. maddesi kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında 

uygulanmaz. Dava edilen miktara göre davaya bakmak Sulh Hukuk Mahkemesinin görevi içindedir. 

İşin esasına girilerek talep hakkında karar vermek gerektiği düşünülmeden davanın görev yönünden 

reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”  319 

Kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan bedel davaları kısmi dava şeklinde 

de açılabilmektedir. Bu durumda ilk davada saklı tutulan fazlaya ilişkin bedelin 

tahsili istemiyle açılan davada alacağın tamamı çekişmeli sayılacağından,  görevli 

mahkemenin el atılan taşınmaz malın tamamının bedeli üzerinden belirlenmesi 

gerektiği kabul edilmektedir. “ Her ne kadar talep edilen dava miktar 1.835.000.000- TL ise de,  

bu miktar asıl davada saklı tutulan fazlaya ilişkin bedel olduğundan görevli mahkemenin el atılan 

taşınmaz malın tamamının bedeli üzerinden belirlenmesi gerektiği düşünülmeden görevsizlik 

nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.” 320 

Bedel davalarında “ yetkili mahkeme” de  genel hükümlere göre belirlenir. 

Buna göre,  HUMK m. 9/1’deki genel yetki kuralı gereği davalının ikametgahı 

mahkemesinin yetkili olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca,  kamulaştırmasız el atma,  

idarenin haksız fiili niteliğini taşıdığından  HUMK m.21’de öngörülen haksız fiilin 

işlendiği  yer mahkemesinin de yetkili olabileceği ifade edilmektedir.  HUMK 

m.21’de düzenlenen bu yetki kuralı kesin yetki kuralı niteliğinde olmayıp , HUMK 

m.9/1’deki genel yetki kuralını bertaraf etmez. Bu nedenle haksız fiilden 

kaynaklanan bu dava,  haksız fiilin  işlendiği yer mahkemesinde görülebileceği gibi 

davalının ikametgahı mahkemesinde de görülebilir.321 

                                                
319 Böke, a.g.e, s. 89 Adnan  Koray, “ Kamulaştırmasız El Atma Davaları Klavuzu”, ( 
çevirimiçi)http:/www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=22829, s. 9-10, 3 Ocak 2008 ( 5 HD, 
2002/3374E 2002/5778K, 12.03.2002)  
320 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 17.03.2005 2005/2720E. 2005/2816K. 5 HD, 
2005/10162E. 2005/12727K. 28.11.2005) 
321 Böke, a.g.e, s. 88   Ulusoy, a.g.e, s. 80 Şahiniz, a.g.e, s. 215 
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Yargıtay da bu görüştedir. Yargıtay’a göre, kamulaştırmasız el atma 

sebebiyle açılan bedel davalarında davacının talebi tazminattır. Taraflar arasında 

taşınmaz malın mülkiyeti üzerinde bir uyuşmazlık yoktur. HUMK m.13’de açıklanan 

ve bir taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin uyuşmazlık kamulaştırmasız el atma 

sebebiyle açılan bedel davalarında  sözkonusu değildir.  Bu nedenle bu davalar 

nitelikçe bir tazminat davası olup HUMK m.13’deki kesin yetki kuralına tabi  

olmayıp,  taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmak zorunda değildir. Bedel 

davalarında yetkili mahkeme, davalı idarenin ikametgahı mahkemesi veya haksız 

fiilin işlendiği  yer olan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.Davacı bu 

mahkemelerden istediğinde davasını açabilir.322 

Kanaatimizce bedel davalarında her ne kadar  davacının talebi taşınmazın 

bedeli olsa da mahkemece re’sen tescile vaya terkine karar verildiği  ve bu davaların 

ayni dava niteliği taşıdığı dikkate alındığında HUMK m.13’deki kesin yetki kuralı 

gereği taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olması gereklidir.  

3-  TAZMİNAT DAVASI  
Kamulaştırmasız el atma idarenin bir haksız fiilidir. Kamulaştırmasız el atma 

fiilini gerçekleştiren idarenin sorumluluğu da haksız fiilden doğan bir sorumluluktur. 

Haksız fiil sorumluluğunun gerçekleşebilmesi için aranan şartlar ise TBK m.41’de 

düzenlenmiştir. Kamulaştırmasız el atma bir haksız fiil olarak kabul edildiğinden , 

kamulaştırmasız el atmanın unsurlarının ( koşullarının) bulunduğu durumlarda TBK 

m.41’de yer alan haksız fiilin  şartları da gerçekleşmiş olacağından kamulaştırmasız 

el atma fiilini gerçekleştiren idare TBK m.41 vd. hükümleri uyarınca sorumlu 

olacaktır.Tazminat davasında amaç, idarenin kamulaştırmasız el atması ( haksız fiili)  

sebebiyle  oluşan zarar ve ziyanın ödettirilmesidir. Bu  davayla,  haksız fiili 

gerçekleştiren idare  taşınmaz malikinin  uğradığı zararı tazmine mahkum edilir.Dava 

, hukuki niteliği itibariyle   bir eda davası ve  şahsi  davadır.  

Uygulamada ve doktrinde genellikle kabul edilen görüşe göre, 

kamulaştırmasız el atma dolayısıyla uğranılan zararların tazmini amacıyla idareye 

karşı açılan tazminat davaları, adli yargının görev alanına giren ,özel hukuk 

                                                
322 (çevirimiçi)http:// kazanci.com.tr  ( HGK, 1984/3-356E 1984/719K, 20.06.1984, HGK, 1981/3-
644E 1983/1408K, 28.12.1983)  
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hükümlerine tabi bir tazminat davası niteliği taşımaktadır. Bu davalardaki tazminat 

talebi TBK m.41’e dayalı bir talep olarak kabul edilmektedir. 323 Oğuzman da 

kamulaştırmasız el atma halinde idarenin kendisinden iade talep edilmesine imkan 

olmayan gasıb durumunda olduğunu ve bu nedenle ancak idare aleyhine  bir 

tazminata  hükmedilebileceğini , bu tazminatın ise  TBK m.41 koşullarına tabi bir 

haksız fiil tazminatı niteliği taşıdığını belitmektedir. 324 

Bu noktada  tazminat davasının kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan 

bedel davalarından  ve el atmanın önlenmesi davalarından ayırt edilmesi gereklidir. 

El atmanın önlenmesi davalarında dava konusu şeye haksız el atmanın  ve 

müdahalenin ortadan kaldırılması amaçlanırken, tazminat davalarında malvarlığında 

meydana gelen azalmanın –yani zararın- giderilmesi amaçlanır. Bu nedenle el 

atmanın önlenmesi davası haksız el atma veya müdahale devam ettiği sürece 

tazminat davası ile birlikte açılabilir. Ancak el atma sona ermişse el atmanın 

önlenmesi davası açılamaz. .Halbuki tazminat davaları haksız el atma veya 

müdahalenin sona ermesinden sonra da açılabilir. 325 

Bedel davalarıyla tazminat davaları karşılaştırılacak olursa; doktrinde bir 

görüş, uygulamada her ne kadar bedel davası olarak adlandırılsa da kamulaştırmasız 

el atma sebebiyle açılan bedel davalarının da aslında bir tazminat davası niteliğinde 

olduğunu, birbirine karıştırılmaması  amacıyla ve mahkeme kararlarına uygun olarak 

taşınmaz malın bedelinin tazminat olarak  mal sahibine ödenmesine ilişkin davanın  

bedel davası, buna karşılık bedel davasıyla karşılanamayan zararların tazminine 

ilişkin davanın tazminat davası olarak adlandırıldığını kabul etmektedir. Bu görüşe 

göre, tazminat davası , taşınmazın bedelinin dışında bir tazminat talebi olursa, bu 

zararın tazmini için açılan davaya verilen addır. 326 Böke’ye göre, “taşınmaz  

                                                
323 Şahiniz, a.g.e, s.215-216 Ulusoy, a.g.e, s.67-68 
324 Oğuzman,  a.g.e, s.815 Haksız fiil tazminatıdır çünkü; a) İdare , ferdin gayrimenkulünü 
amme emlakine kalbetmekle onun mülkiyet hakkına nihayet vermiş , ona bir zarar ika etmiştir. 
b) Değer pahasını peşin vermeden bir şahsın gayrimenkulüne el koyduğu  ve bu elkoyma 
hususunda hukuka uygunluğu temin eden başka bir mesnet bulunmadığı cihetle idarenin 
hareket tarzı hukuka aykırıdır.c) idare ferdin gayrimenkulüne el koyarken istimlak kararı 
mevcut olmadığını bildiği veya bilmek mecburiyetinde olduğu cihetle, kusuru da mevcuttur. d) 
Ferdin uğradığı zarar, idarenin bu kusurlu tarzından neşet ettiği cihetle de hadisede uygun 
illiyet rabıtası da mevcuttur.  
325 Tayfun Kaya, “ Hukuk Sistemimiz Açısından Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı ve 
Uygulaması”, (çevirimiçi)http://www. yayin.adalet. gov.tr/dergi/11_sayi.htm, 10 Ağustos 2007 
326 Ulusoy, a.g.e, s.67-68 
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malikinin kamulaştırmasız el atma sebebiyle açabileceği dava kamulaştırmasız el 

atma nedeniyle tazminat davasıdır. Taşınmaz maliki bu davayı açma yetkisini 

kullandığı takdirde taşınmazın değeri dava açma tarihi itibariyle hesaplanır ve bedele 

dönüştürülerek idare aleyhine tazmine karar verilir. Ayrıca kararda taşınmazın 

mülkiyetinin idare adına tescil veya kamu adına terkinine karar verilir.”327 Görüldüğü 

üzere bu görüş, daha önce bedel davası olarak adlandırılan davayı kamulaştırmasız el 

atma nedeniyle tazminat davası olarak nitelemekte , bedel davasının da aslında 

hukuki niteliği itibariyle bir tazminat davası olduğunu kabul etmektedir. 

Ancak, doktrinde  bu görüşlerin aksi yönde görüşler de bulunmaktadır. 

Şahiniz ve  Arcak ,tazminat davasının bedel davasından, bedel davasında mülkiyet 

hakkının idareye devri karşılığında taşınmazın bedelinin talep edilmesi sözkonusu 

iken, tazminat davasında mülkiyet hakkının yine taşınmaz malikinde kalması fakat 

idarenin haksız müdahalesi nedeniyle malikin uğradığı zararların tazmininin talep 

edilmesi sebebiyle farklılık taşıdığını belirtmektedir. 328  

Kannatimizce, kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan bedel davalarının da 

aslında hukuki niteliği itibariyle bir tazminat davası olarak kabul edilmesi doğru 

olmaz. Zira YİBK’larında  ve doktrinde  genel olarak kabul edildiği üzere bedel 

davaları ayni  dava niteliği taşımakta iken tazminat davaları şahsi dava niteliği 

taşımaktadır. Bedel  davalarında davacının talebi  mal üzerinde doğrudan doğruya 

hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen bir ayni hakka ( taşınmaz 

üzerindeki mülkiyet hakkına) dayanmaktadır. Bedel davalarının ayni dava olarak 

kabulünün bir sonucu da bu davaların herhangi bir zamanaşımı süresine tabi 

tutulmamasıdır. Yine bu davaların ayni dava olarak kabul  edilmesi nedeniyledir ki, 

dava ancak taşınmazın tapuda kayıtlı  maliki tarafından açılabilmekte , diğer bir 

deyişle, dava  hakkının varlığının kabul edilebilmesi için davacının taşınmaza tapu 

kaydı ile malik olması  (taşınmazın zilyetleri bakımından ise mülkiyet hakkını 

kazandığını ispat etmesi) aranmaktadır.Ayrıca  bedel davalarında  davacının talebi 

                                                
327 Böke, a.g.e, s.71 
328 Şahiniz, a.g.e, s.215 Arcak, a.g.e, s.20 Kaya ve Hamarat da bu görüştedir. Tayfun Kaya, “Hukuk 
Sistemimiz Açısından Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı ve Uygulaması”,  
( çevirimiçi)http://www.yayin.adalet.gov.tr/dergi11_sayi.htm,10 Ağustos 2007  Mustafa Hamarat, “ 
Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Davalar ve 20 Yıllık Hak Düşürücü Süre”, 14 Eylül 2006, 
 ( çevirimiçi)http://www.hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=50, 19 Eylül 2006-  
( çevirimiçi)http://www.aktifhukuk.org/arsiv/4/mustafahamarat.htm, 20 Eylül 2007 
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bedel olsa bile mahkemece re’sen taşınmazın idare adına tesciline veya terkinine 

karar verilmektedir. Yani talep  bir an için, ayni bir talep olarak kabul edilmese dahi 

verilen hüküm ayni bir hükümdür. Bütün bu özellikleri göz önünde tutulduğunda ,  

bedel davalarının   tazminat davasından farklı bir  hukuki nitelik ( yani ayni dava 

niteliği)  taşıdığı söylenebilir.   

a. Koşulları 
Doktrinde genellikle kabul edilen görüşe göre ,  yukarıda da belirtildiği üzere, 

kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat talebi TBK m.41 vd’daki haksız fiil 

hükümlerine dayandırılmaktadır.329 Bu nedenle haksız fiili gerçekleştiren idarenin 

sorumlu tutulabilmesi  için TBK m.41’deki haksız fiili sorumluluğunun unsurlarının 

somut olayda gerçekleşmiş olması gereklidir. Dolayısıyla burada kısaca haksız fiil 

sorumluluğunun unsurları üzerinde  durulması gerekmektedir.  TBK m.41’e göre, “ 

gerek kasden , gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir suretle diğer kimseye zarar 

veren şahıs bu zararın tazminine mecburdur. Ahlaka mugayir bir fiil ile başka bir kimsenin zarara 

uğramasına bilerek, sebebiyet  veren şahıs, kezalik o zararı tazmine mecburdur.”  Madde 

hükmünden anlaşılacağı  üzere, TBK m.41 gereği , haksız fiil sorumluluğunun 

gerçekleşebilmesi için gerekli olan unsurlar;  fiil, zarar, illiyet bağı, kusur ve hukuka 

aykırılıktır. Aşağıda fazla detaya girmemeye çalışılarak haksız fiil sorumluluğunun 

gerçekleşebilmesi için gerekli olan unsurlar açıklanmaya çalışılacaktır. 

(1)Fiil ( Davranış) 
Haksız fiil sorumluluğunun birinci unsuru, sorumlu tutulacak şahsın işlediği 

bir fiilin bulunmasıdır, başka bir deyişle  başkasına zarar verici bir insan davranışının 

varlığı gereklidir. Haksız fiil, ifadesindeki “fiil” sözcüğü de  bunu doğrulamaktadır. 

Yani buradaki “fiil” insan davranışı anlamında kullanılmaktadır. Herhangi bir tabii/ 

doğal hareket veya hayvan davranışı haksız fiil sorumluluğuna vücut verecek bir fiil 

teşkil etmez. 330  Ancak  TBK m.41’deki fiil sözcüğü  kannatimizce  sadece insan 

davranışı  olarak  dar  yorumlanmamalı , gerçek kişi ve tüzel kişiler ( kamu tüzel 

kişileri  veya özel hukuk tüzel kişileri dahil) tarafından gerçekleştirilen  faaliyet ve 

davranışlar fiil  kapsamı içinde değerlendirilmelidir.  

                                                
329 Böke, a.g.e, s.71  Ulusoy, a.g.e, s.67-68 
330 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. bs., İstanbul , Beta, , Ekim 2003, s. 468 Hasan 
Tahsin Gökcan, Hukukumuzda Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, 1. bsk, Ankara,   
Seçkin,, Şubat 2003, s. 22  
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 Kamulaştırmasız el atma açısından bir değerlendirme yapıldığında, 

kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat sorumluluğunun doğabilmesi için de 

ortada  kamulaştırma yapma yetkisine sahip idarenin  bir fiilinin bulunması 

gereklidir. Sorumluluğu doğuran fiil idareden çıkmış, idareye isnat edilebilir ve 

kamulaştırmasız el atmanın unsurlarını taşıyan bir fiil olmalıdır. Eğer idarenin fiili 

idari eylem veya işlem şeklinde gerçekleşmişse bunlardan dolayı idarenin 

sorumluluğuna idari yargıda görülen , idare hukuku hükümlerine tabi olan tam yargı 

davalarıyla gidilebilir. Bu durumda TBK m.41 vd.’daki haksız fiil sorumluluğuna 

ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu nedenle  TBK 41 gereği idarenin sorumluluğunu 

doğuran fiiller  bir idari işlemin uygulanması  veya idari eylem  niteliğindeki  fiiller 

olmayıp, “fiili yol” teşkil eden idarenin davranışlarıdır.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki,  TMK m.50’ deki tüzel kişilerin fiil ehliyetlerinin 

kullanılmasını düzenleyen hüküm gereği, tüzel kişiler iradelerini organları 

aracılığıyla kullandığından ve  organların hukuki tasarrufları ve diğer eylemleri ile 

tüzel kişi  borç altına gireceğinden idare  organlarınca gerçekleştiren kamulaştırmasız 

el atma eylemlerinin de idare tüzel kişiliğinin sorumluluğunu doğuracağı açıktır.( 

TMK m. 50 f.1-2) 

(2)Zarar 
TBK m.41’e göre sorumluluğun ve dolayısıyla tazminat borcunun 

doğabilmesi için gerekli ikinci unsur hukuka aykırı bir fiile bir zarara sebebiyet 

verilmiş olmasıdır. Hukuka aykırı bir fiilden zarar meydana gelmemişse tazminat 

istenmesi sözkonusu olamaz. Zarar olmayan yerde hukuki sorumluluk da doğmaz.  

Ekonomik bir değer arzeden , para ile ölçülebilen hukuki değerlerin ( 

varlıkların) meydana getirdiği bir bütün olarak tanımlanabilecek olan malvarlığının 

içine taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki ayni hakların, nisbi nitelik taşıyan alacak 

haklarının, gayrimaddi mallar üzerindeki hakların ( fikri ve sınai haklar) girdiği 

kabul edilmektedir. 331  

Kamulaştırmasız el atma açısından bir değerlendirme yapıldığında, bir 

kimsenin malvarlığına dahil olan taşınmaz malının yok edilmesi veya hasara 

uğratılmasına veya kaybına veya malikin taşınmazı kullanma ve tasarruf yetkisinin 

sınırlandırılmasına sebebiyet veren idare fiilleri de malvarlığında bir azalmaya ve 

                                                
331 Eren, a.g.e, s. 473 
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dolayısıyla zararın meydana gelmesine sebep olacaktır. Bu zarar, fiili zarar şeklinde 

veya yoksun  ( mahrum ) kalınan   kar  şeklinde ortaya çıkabilir. Fiili zarar, zarar 

görenin iradesi dışında malvarlığının mevcut  net durumunda meydana gelen fiili bir 

azalmadır. Yani malvarlığının aktifinde bir azalma veya pasifinde bir çoğalma 

meydana getiren zararlardır. 332Örneğin,taşınmazın yok olması, hasara uğraması gibi. 

Yoksun ( mahrum) kalınan kar ise, olayların normal akışına , genel hayat 

tecrübelerine göre, malvarlığında meydana gelebilecek artışların zarar verici fiil  

nedeniyle kısmen veya tamamen önlenmesi sonucu meydana gelen azalmadır. Yani 

burada malvarlığının gelecekteki muhtemel artışının (malvarlığının aktifinin artması 

veya pasifinin azalmasının) önlenmesi şeklinde bir zarar sözkonusudur.333 Örneğin, 

taşınmaza idarece kamulaştırmasız el atılmasından dolayı el atıldığı süre içinde 

taşınmazın gelir getirici şekilde kullanılamaması (örneğin kiraya verilememesi) 

nedeniyle meydana gelen zarar gibi.  

Zarar bazı nitelikler taşır. Buna göre, meydana gelen zararın gerçekleşmiş 

olması, gerçek ve kesin olması, zararın tazminat isteyen kimsenin hukuken korunan 

bir menfaatine yönelik olması, şahsi ( özel)  olması gereklidir.  

Birincisi, zarar gerçekleşmiş olmalıdır.  Burada idarenin sorumluluğu özel 

hukuka tabi bir sorumluluk olduğundan bu sorumluluk tazmine yöneliktir. Gerek 

idare hukukundaki sorumluluğun gerekse de kamulaştırmasız el atma halinde 

sözkonusu olan idarenin özel hukuka tabi sorumluluğunun amacının tazmine yönelik 

olduğu, cezai ve disiplin sorumluluğunda olduğu gibi cezalandırmaya yönelik 

olmadığı kabul edilmektedir. Zarar gerçekleşmediği sürece sorumluluk da 

doğmayacaktır. 334 

İkincisi, zarar gerçek ve kesin olmalıdır. Zararın kesin olması demek, zararın 

illaki bilfiil gerçekleşmiş olması , güncel ( aktüel) olması demek değildir. Kesinlikten 

kastedilen, zararın belirli yada belirlenebilir olmasıdır. Dolayısıyla zarar, güncel ( 

aktüel) bir zarar olabileceği gelecekteki zararlar (müstakbel) da kesinlik şartını 

gerçekleştirebilir. Önemli olan, zararın gelecekte, ihtimal olarak değil, kesinlikle 

                                                
332 Eren, a.e, s. 477-478   Gökcan,  a.g.e, s. 30-31 
333 Eren, a.e, s. 478-479, Gökcan, a..e 
334 Kemal Gözler, İdare Hukuku, 2 c., 2. bsk ,  y.y., Ekin, C:II, Ağustos 2004,  s. 639-640 Ethem 
Atay, Hasan Odabaşı, Hasan Tahsin Gökcan,  Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin 
Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, 1. bsk,  Ankara, Seçkin,  Nisan 2003, s. 150-154 
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ortaya çıkacak olmasıdır. Dolayısıyla hakim zararın gerçekleşmiş olduğuna veya 

gerçekleşebileceğine kanaat getirince zararı kabul etmelidir.  Ancak gelecekte 

gerçekleşmesi kesin olmayan sadece bu hususta bir ihtimal bulunan muhtemel 

zararlar idarenin sorumluluğuna yol açmaz ve tazminata konu olamaz. 335 

Zarar, tazminat isteyen kimsenin hukuken korunan bir menfaatine yönelik 

olmalıdır. Zararın tazminini isteyen kimsenin hukuken korunan bir  hakkının veya 

meşru bir menfaatinin ihlal edilmiş olması gereklidir. Başkasına ait olan veya 

malvarlığı dışı hakları içeren zararlardan dolayı tazminat isteme hakkı 

bulunmamaktadır.  

Zarar, şahsi ( özel) niteliği haiz olmalıdır. Zararın özel olması  için bütün bir 

toplumun değil, sadece  belirli kişi yada kişilerin uğradığı bir zarar olması gerekir.  

Başka bir deyişle, tazminat talebi sadece zarar görene veya yakınlarına ( bazı istisnai 

hallerde) ait olmalıdır.  336 

(3)İlliyet Bağı   
Hukukta gerçekleşen zararla sorumluluğun bağlandığı olay veya davranış 

arasında bulunması gereken sebep- sonuç ilişkisine genel olarak illiyet bağı adı 

verilir. İlliyet bağı sorumluluğun asli şartı olarak hukuki sorumluluğun her türünde 

büyük bir önem taşır ve illiyet bağının  varlığı mutlaka aranır. Haksız fiil 

sorumluluğunun doğabilmesi için de , haksız fiile zarar arasında bir illiyet bağının 

bulunması, diğer bir deyişle zararın o haksız fiilin sonucunda meydana gelmesi 

gerekmektedir. 337 TBK m.41/1’de “zarar ika eden şahıs” ve  m.41/2’de “ 

sebebiyet veren” ifadeleri kullanılmak suretiyle illiyet bağının varlığı aranmıştır.  

İlk planda haksız fiile zarar arasında illiyet bağının  mevcut olup olmadığı 

mantıki olarak belirlenir ancak, mantıki illiyet bağı çok geniş sınırlar içinde ortaya 

çıkıp, sorumluluğun kapsamını genişletebileceğinden hukuki illiyetin varlığının 

araştırılması gerektiği kabul edilmektedir. İsviçre ve Türk Hukukunda doktrin ve 

uygulamada hukuki illiyete ilişkin olarak “ uygun illiyet teorisi” benimsenmiştir. 

Uygun illiyet teorisine göre, zarar ile haksız fiil arasında hukuki açıdan illiyetin 

varlığını kabul edebilmek için, sözkonusu haksız fiilin genel hayat tecrübelerine , 

                                                
335 Gözler, a.e   Atay, Odabaşı, Gökcan, a.e,  Eren, a.g.e, s. 487 
336 Eren, a.e Gözler, a.e, s.643 Atay , Odabaşı, Gökcan,  a.e, s. 155 
337  Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeni Medeni Kanun Da Dikkate Alınarak  
Güncelleştitilmiş ve Genişletilmiş 16. bs. , İstanbul, y.y., 2004, , s. 148 Eren a.e,  Gökcan a.g.e, s.32 
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olayların normal akışına göre böyle bir zarara sebebiyet vermesi gerekir.Önemli olan 

fiilin sonucunun öngörülebilmesi değil, objektif olarak fiilin o zararı meydana 

getirebileceğinin olayların normal akışına göre kabul edilmesidir. Bu sınırın dışında 

kalan zararlarla haksız fiil arasında ( mantıki bir illiyet bağı bulunsa dahi) tazmin 

yükümlülüğüne esas teşkil edecek hukuki illiyet ( uygun illiyet) yoktur. 338 

Kamulaştırmasız el atma fiili nedeniyle idarenin sorumluluğuna 

hükmedilebilmesi için de ortaya çıkan zararın idarenin fiilinden kaynaklanmış olması 

diğer bir ifadeyle zarar ile zarar veren olay( idarenin  fiili) arasında illiyet bağının 

bulunması aranacaktır.  

Bazı hallerde bir sebep , hayat tecrübelerine ve olayların normal akışına göre 

somut olayda meydana gelen türden bir sonucu doğurmaya elverişli olmakla birlikte 

ortaya çıkan başka bir sebeple arka plana atılmış olabilir. Doktrinde bu durum 

“illiyet bağının kesilmesi” olarak adlandırılmaktadır. 339İlliyet bağını kesen , 

sorumluluğu kısmen yada tamamen ortadan  kaldıran  haller mücbir sebep, zarar 

görenin kusuru ve üçüncü kişinin kusuru olarak kabul edilmektedir. 340 

Kamulaştırmasız el  atma açısından  da,  idarenin kamulaştırmasız el atma 

fiili dışında kalan bir başka sebep kısmen veya tamamen zarara neden olmuş ise bu 

durumda idarenin zarardan dolayı sorumluluğu kısmen veya tamamen  ortadan 

kalkacaktır.Diğer bir deyişle, illiyet bağını kesen haller kamulaştırmasız el atma 

nedeniyle idarenin sorumluluğunda da uygulanacaktır.   

(4)Kusur 
Haksız fiil sorumluluğunda TBK ,  istisnalar dışında kusur prensibini kabul 

etmiştir. Haksız bir fiile başkasına zarar veren kimse ancak, kusurlu ise verdiği 

zararları tazminle yükümlü olacaktır. TBK m.41’de haksız fiilin bir unsuru olarak 

kusura “kast” “ihmal” “teseyyüp” ve “tedbirsizlik” kelimeleri ile işaret edilmiştir. 

Ancak kusurun açık bir tanımı yapılmayarak, doktrin ve uygulamaya bırakılmıştır. 

Doktrin ve uygulamadaki hakim görüşe göre, hukuk düzeninin kınadığı, kısaca hoş 

görmediği irade veya irade noksanına kusur denir. Kusur, benzer durum ve şartlar 

                                                
338M. Kemal   Oğuzman , Turgut Öz,   Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve 
Genişletilmiş 3. bs. , İstanbul ,Filiz,  2000 , s. 502-503  Reisoğlu, a.e, s. 148-149 Eren, a.e, s. 487-515 
Gökcan, a.e, s. 32-33  
339 Eren, a.e, s. 515-516 Gökcan, a.e, s. 32-34 Reisoğlu, a.e, s. 151  Gözler, a.g.e, s.644 
340 Eren, a.e, s. 517-519 Gözler, a.e, s.644-653 Gökcan, a.e,  Atay , Odabaşı, Gökcan, a.g.e, s.672 
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altında bulunan kişilerden beklenen bu ortalama davranış biçimine uymayan, ondan 

sapan ve ayrılan davranış biçiminin niteliğidir. Hukuka aykırı sonucu isteyen veya 

hukuka aykırı sonucu önlemek için gerekli iradeyi göstermeyen kimse kusurludur. 341  

Kusurun ispatı bakımından ise, haksız fiil nedeniyle zarar görüp tazminat 

talebinde bulunan şahısın failin kusurunu ispat etmesi gereklidir. 342Ancak, kimi 

durumlarda olayın oluş biçimi itibariyle ( olaylar zincirine dayalı olarak) ve hayatın 

olağan akışı ve genel hayat tecrübelerine göre kusurun haksız fiil failinde olduğu bir 

karine niteliğinde ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda, kusurun ayrıca ispatı 

gerekmez.  

Kamulaştırmasız el atma halinde de idarenin sorumlu tutulabilmesi için 

kusurlu olması ( kast veya ihmal şeklinde) gereklidir. Yani, idarenin gerektiği gibi 

davranmamış olması şarttır. Ancak, kusurun ispatı bakımından kural olarak haksız 

fiil nedeni ile zarar görene yüklenmiş olan ispat külfeti  hayatın olağan akışı gereği  

kanaatimizce burada yer değiştirmiştir ve haksız fiil faili olarak idarenin kusurlu 

olduğu karinesi mevcuttur. Zarar görenin, idarenin kusurunu ispat etmeye ihtiyacı 

yoktur, idare ancak kendisinin kusurlu olmadığını , ispat ederek sorumluluktan 

kurtulur.  

Ayrıca  tüzel kişilerin  fiil ehliyetlerinin kullanılması  hakkında TMK m.50 

’deki özel hüküm idarenin  kamulaştırmasız el atma nedeniyle sorumluluğu açısından 

da uygulanacaktır. Bu hükme göre, tüzel kişiler tüzel kişi olarak kusur işleyemezler, 

ancak tüzel kişinin organları tarafından işlenmiş kusurlar tüzel kişiye isnat edilir, 

yani tüzel kişinin organlarının kusuru, tüzel kişinin kusuru sayılır. Organlarına kusur 

izafe edilemeyen hallerde TMK m.50’ye göre tüzelkişinin sorumluluğundan söz 

edilemez. Bununla birlikte tüzel kişinin organları kusurlarından dolayı ayrıca kişisel 

olarak da sorumludur. ( TMK m. 50/son)  

(5)Hukuka Aykırılık 
TBK m.41’e göre, haksız fiilin unsurlarından birisi de hukuka aykırılıktır. 

TBK m.41’de hukuka aykırılık “ haksız bir suretle ” deyimi ile ifade olunmuştur. 

Ancak hukuka aykırılığın tam bir tanımı verilmemiştir. Hukuka uygunluk 

sebeplerinden birinin bulunmaması halinde, başkalarına zarar vermeyi yasaklayan 

                                                
341 Reisoğlu, a.g.e, s.144-145 Gökcan, a.e,  s.27-28  Gözler, a.e, s.639 Eren, a.e, s. 529-530 Oğuzman, 
Öz, a.g.e, s.510 
342 Gökcan, a.e,   s.29-30 Reisoğlu, a.e, s.148 



 229

yada zararlı sonucu önlemek amacıyla belirli bir davranışı emreden hukuk 

kurallarına aykırı her davranış hukuka aykırıdır. Başka bir ifadeyle kişilerin mal veya 

şahıs varlıklarını doğrudan doğuya veya dolaylı bir şekilde koruma amacı güden 

yazılı yada yazılı olmayan emredici davranış kurallarının ihlaline “hukuka aykırılık” 

denir. 343  

Hukuka aykırılığın biri olumlu diğeri olumsuz iki unsurdan oluştuğu kabul 

edilmektedir. Hukuka aykırılığın olumlu unsuru, başkalarına zarar vermeyi 

yasaklayan veya zararı önleme amacı güden bir davranış normunun ihlalidir. 344 

Hukuk normları tasnif edildiğinde, fertlerin haklarını , hukuki varlık ve 

menfaatlerini zarar verici fiil ve olaylara karşı koruma amacı güden davranış 

normlarına “koruma normaları” adı verilmektedir. Hukukun doğrudan doğruya 

koruma amacı güttüğü davranış normları mutlak hakları koruyan normlar olup 

bunlara “temel koruma normları” denilmektedir. Temel koruma normları dışında 

kalan diğer koruma normları yani fertlerin diğer menfaatlerini koruyan normlar ise, 

“ferdi veya özel koruma normları”dır. 345İşte mutlak hakları koruyan temel 

koruma normlarının ihlali ile bireylerin diğer menfaatlerini koruma amacı güden 

hukuk normlarının ihlalinin TBK m.41/1 anlamında hukuka aykırılık teşkil edeceği  

kabul edilmektedir. Bu bağlamda, temel koruma normlarıyla doğrudan doğruya 

korunan hukuki varlıkların ihlaline yönelik eylemler mutlak hakların  ihlali sonucunu 

doğurur ve hukuka aykırı olur.  

Temel koruma normaları 5 alt norma ayrılarak sınıflandırılmaktadır. Ayni 

haklar ve özellikle mülkiyet hakkı da bu 5 gruptan birini oluşturmaktadır.346 

Dolayısıyla temel koruma normları içersinde yer alan ve mutlak hak niteliği taşıyan 

mülkiyet hakkının korunması amacına  yönelik normların ihlali, ( ki bu normlar 

kamu hukuku veya özel hukuk kökenli , yazılı veya yazılı olmayan nitelik taşıyor 

olabilir) mülkiyet hakkının ihlali sonucunu doğuran hukuka aykırı bir fiil niteliği 

taşıyacaktır. Bu bağlamda , mülkiyet hakkının korunmayı amaçlayan ve ihlalini 

önlemeye çalışan Anayasal hükümlere ( m.35, .13, m.46) ve birçok kanuni hükme 

                                                
343 Eren, a.g.e, s. 347-348 Reisoğlu, a.e, s. 138 
344 Eren, a.e, s.549 
345 Eren, a.e, s. 553-560 Gökcan, a.g.e, s.22-23 
346 Eren, a.e, s.554-555 Bunlar; 1- Başkasını öldürme yasağı 2- Başkasının vücut bütünlüğünü ( 
ruh ve beden bütünlüğünü) 3- Kişiliğini 4- Ayni ( özellikle mülkiyet) hak ve zilyetliğini ihlal 
yasağı 5- Dürüstük kuralına aykırı  davranma yasağı içeren  normlardır. 
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aykırılık teşkil eden kamulaştırmasız el atma fiili her halde hukuka aykırı bir fiil 

niteliği taşıyacaktır. Bunun tek istisnası, hukuka uygunluk sebeplerinden birinin yada 

birkaçının varlığıdır. Ancak böyle bir durumda kamulaştırmasız el atma fiili hukuka 

aykırılık teşkil etmeyecektir.  

Hukuka aykırılığın olumsuz unsuruna gelince, hukuka aykırılıktan söz 

edilebilmesi için somut  olayda hukuka uygunluk sebeplerinin mevcut olmaması 

gerekir. Zira, hukuka uygunluk sebeplerinden birisi mevcutsa zarar verici fiil hukuka 

aykırı kabul edilmeyecektir. Hukuka uygunluk sebepleri; kamu yetkisinin 

kullanılması ( kamu menfaatinin üstünlüğü) , özel hukuktan doğan bir hakkın 

kullanılması, zarar görenin ( mağdurun ) rızası , vekaletsiz iş görme, meşru savunma, 

zaruret hali, kendi hakkını korumak için kuvvet kullanma,üstün kamu yararı ve üstün 

özel yarar olarak kabul edilmektedir. 347  

Özetle, mutlak hak niteliğini taşıyan mülkiyet hakkını koruyucu  normları ( 

temel davranış normlarını)  ihlal eden kamulaştırmasız el atma fiili yukarıda sayılan 

hukuka uygunluk sebeplerinin somut olayda sözkonusu olmaması halinde, her halde 

hukuka aykırı ( haksız) bir nitelik taşıyacaktır. Belirtelim ki,  kamu menfaatinin 

üstünlüğü bir hukuka uygunluk sebebi ise de, idareye kamulaştırma yapmaksızın 

taşınmaza el atma yetkisi vermez. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için taşınmazlara 

ihtiyaç duyan idarelerin kamu  menfaatinin  üstünlüğü düşüncesiyle hareket etmiş 

olsalarda mutlaka kanuni kamulaştırma prosedürüne uymaları gereklidir. Kamu 

menfaatinin  üstünlüğü kamulaştırma yapılmadan taşınmazlara el atılması halinde 

fiili hukuka aykırılıktan kurtarmaz.  

Haksız fiil sorumluluğunun şartları  ( TBK m.41) kamulaştırmasız el atma 

kavramıyla bağdaştırılarak açıklanmaya çalışıldıktan  sonra doktrinde genel kabul 

gören görüşün (yani, kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat talebinin TBK 

m.41’e dayandırılmasının) aksine azınlıkta kalan bir görüş üzerinde de durmak 

gereklidir.  Bu azınlıkta kalan görüşü savunanlar, tazminat talebinin  TBK m.41’e 

değil, TMK m.995’e dayandırılması gerektiğini kabul etmektedir. Buna göre,idare 

genellikle kötüniyetli haksız zilyet olacağından, idareye yöneltilen tazminat talepleri 

de TMK m.995 hükmüne tabi olmalıdır. Böylelikle idare, TMK m.995 hükmü 

                                                
347 Eren, a.e, s.563-573  Reisoğlu, a.g.e, s.139-144 Gökcan, a.g.e, s.22-27 Oğuzman, Öz, a.g.e, s. 484-
497 
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çerçevesinde, el konulan taşınmazın tahliyesi yada bedelini ödemenin  yanında ayrıca 

mala haksız olarak el konulmasından kaynaklanan bütün zararlar karşılığında 

tazminat, elde edilen ürünler karşılığında tazminat, elde edilmesi ihmal edilen 

ürünler karşılığında tazminat ve kullanma çıkarları karşılığında tazminat ödemeye 

mahkum edilecektir. TBK m.41’de kusur ve zarar şatlarına bağlı bir sorumluluk 

düzenlenmişken TMK m.995’de kusur şartından ve bazı talepler bakımından zarar 

şartından arındırılmış bir sorumluluk düzenlenmiştir. TMK m.995’e göre, zilyedin 

kötü niyetli olması tazminat yükümlülüğü için yeterli  olup ayrıca kusur aranmaz. 

Ayrıca, malın maliki haksız olarak zilyet olunması dolayısıyla bir zarara uğramamış 

olsa dahi , kötü niyetli zilyet elde ettiği ürünler , elde etmeyi ihmal ettiği ürünler ve 

elde ettiği kullanma çıkarları karşılığında tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. 348 

Kanaatimizce, kamulaştırmasız el atma hukuki niteliği itibariyle bir haksız 

fiil olduğundan kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat taleplerinin de TBK 

m.41’de düzenlenen haksız fiil sorumluluğu hükümlerine tabi olması gerekmektedir. 

Şöyle ki, kamulaştırmasız el atan idare, haksız fiil teşkil eden bu eylemini ya kasden 

yada ihmalle gerçekleştirmiş olabilir. Kusurun derecesi her ne olursa olsun haksız fiil 

nedeniyle tazminat talep eden kimse idarenin kusurunu ispat etmek zorunda değildir. 

Çünkü burada ispat yükü idare aleyhine yer değiştirmiştir. İdare kusursuzluğunu 

ispatlayamadığı sürece sorumluluktan kurtulamaz. Ayrıca bir hukuka uygunluk 

sebebi mevcut olmadıkça her halde idarenin fiili hukuka aykırı nitelik taşıyacaktır. 

Geriye sadece  davacının zararını ispatlaması gerekliliği kalmaktadır. Burada  da  

genel hukuk kaidelerine göre ispat yükü davacıya aittir. Kusur ve bazı talepler 

bakımından  zarar şartlarından arındırılmış bir sorumluluk olduğu  ve bu nedenle 

zarar gören ( tazminat talep eden) kimse lehine şartlar taşıdığı için kurumun hukuki  

niteliğine aykırı bir şekilde MK m.995 hükümlerinin uygulanması uygun 

olmayacaktır. TMK m.995 hükmünün uygulanması , ancak idarenin ecrimisil 

sorumluluğu açısından gündeme gelebilir ve TMK m. 995’deki şartların 

gerçekleşmesi halinde kamulaştırmasız el atan idare  ecrimisil ödemekle sorumlu 

tutulabilir. 

                                                
348 Şahiniz, a.g.e, s.216-217 
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Yargıtay’ın yerleşmiş kararlarında da kamulaştırmasız el atma dolayısıyla 

talep edilen tazminatın TBK’nun haksız fiil hükümlerine tabi olduğu kabul 

edilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre,  kamulaştırmasız el atma idarenin 

bir haksız fiili yani “fiili yol” oluşturduğundan bu yüzden uğranılan zararların 

tazmini için açılan her dava haksız fiil hükümlerine ( TBK m.41 vd.) dayanan ve 

dolayısıyla adli yargının görev alanına giren bir tazminat davası niteliği taşıyacaktır. 
349 Davanın adli yargının görev alanına girebilmesi için uğranılan zararın , idarenin 

taşınmaza kamulaştırmasız el atmasından kaynaklanması gerekir. Aksi halde, 

uğranılan zarar idare tarafından hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir faaliyetten , 

idari eylemden kaynaklanıyorsa, açılacak dava idari yargının görev alanına giren bir 

tazminat davası niteliği taşıyacaktır. 350  

İdari yargının görev alanına giren tam yargı davaları  ile idarenin haksız fiili 

niteliğini taşıyan ve adliye mahkemelerinin görev alanına giren kamulaştırmasız el 

atma  sebebiyle açılan  tazminat davalarının  birbirinden ayırt edilmesinde ana ilke  

11.02.1959 gün E 1958/17E 1959/15 K sayılı YİBK’da  kabul edilmiştir.  

Sözkonusu YİBK’da “… bir amme teşekkülünün vazifelerinden olan bir işin 

yapılmasının kararlaştırılması, idari bir karar olduğu gibi, bu kararı yerine getirmek üzere plan  ve 

projeler yapıp o plan ve projeler gereğince işin görülmesi de kararın neticesi olan birer idari fiildir. 

O halde, bu fiillerden doğan zararın tazmini istekleri de, idari kararlar ve fiillerden doğan zararın bir 

kimsenin hakkını halele uğratması esasına  dayanan tazmin istekleridir ki, Devlet Şurası Kanununun 

23. maddesinin 1’inci bendi hükmünce bu istekler bir tam kaza davasının konusunu oluşturur. Bu 

itibarla bu davalarda Devlet Şurası  vazifelidir. Esasen, bir idare teşekkülünün , kanunun verdiği 

selahiyeti kullanarak bir karar verdikten sonra o kararı yerine getirmesi, kanuna uygun bir hareket 

olduğu cihetle, haksız fiilin  kanuna aykırılık şartı bu halde gerçekleşmiş olmaz...” 

“Amme kanunları hükümlerince yapılmış olan tesislere bakma ve o tesisleri kullanma 

mükellefiyetleri de, yine Amme Kanunlarından doğan mükellefiyetler olduklarından, bu 

mükellefiyetlere aykırı davranma halleri de, idari karara dayanan fiilerin hiç veya gereği gibi 

yapılmaması mahiyetini arz ettiğinden dolayı , bunlardan doğan zararlar dahi idari karar ve fiilerden 

doğan zararlar olduğu cihetle, sözkonusu zararların tazmini davaları dahi yukarıda bildirilen kanun 

hükmünce tam kaza davalarıdır.” 

“Bundan başka, bir amme teşekkülü tarafından bir tesisin yaptırılması sırasında, Devlet malı 

olmayan yerlerden toprak alınması veya böyle yerlere toprak veya moloz yığılması neticesinde el 

                                                
349 Akar, a.g.e, s. 1028 Böke, a.g.e, s. 93’deki kararlar ( HGK, 1980/3-1346E 1982/72K 03.02.1982, 5 
HD 15.11.1999, 1999/18325E 18007K) 
350 Şahiniz, a.g.e, s. 217-220 
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atma hakkı bulunmadığı ve plan ve projelere ve şartnamelere başkasının malına ihtiyaca göre el 

atmasının önlenmesini gerektirebilecek esaslar konulamayacağı cihetle, haksız fiilden doğan bir 

tazminat davası sayılır.” 

“Yapılan işlerin plan ve projelere aykırı olarak yapılması halinde, idari karara aykırı bir 

hareket bulunması itibariyle , yine, idari kararın tatbiki olan bir fiil sayılmaz. Bu bakımdan bu iddia 

ile açılmış olan bir dava , haksız  fiilden doğan bir davadan ibaret olacaktır.” 

“Neticede, T. Karayolları veya D.S.İ Umum Müdürlüğü , Belediyeler veya hususi idareler 

gibi amme teşeküllerinin  , verdikleri kararlar sonucunda ve plan ve projelere uygun olmak üzere 

tesisler yapmış olmaları veya bu tesisleri kullanmaları veya bu tesislere bakmaları sebebiyle fertlerin 

uğramış oldukları zararların tazminine ilişkin  davalar idari davalardan olduklarına ve bu bakımdan 

bu davalarda idari kazanın vazifeli bulunduğuna ... karar verildi.”şeklinde bir sonuca 

varılmıştır.   

 Bu  YİBK’dan  özetle şu sonuçlar çıkarılabilir: İdarelerin bir plan ve projeye 

göre verdikleri kararlar sonucu tesisler yaptırması, veya bu tesisleri kullanmaları  

veya bu tesislerin bakım ve onarımları sebebiyle kişilerin uğramış bulundukları 

zararların tazminine ilişkin davalar idari davalardan sayılmakta ve bu tür davaların 

çözüm yerinin  idari  yargı  olduğu kabul edilmektedir.( burada kastedilen  zararlar 

idarelerin plan ve projelere uygun  hareket etmek suretiyle  kişilere verdikleri 

zararlardır.) Ancak eğer idarelerin taşınmaza el atması verilmiş bir karar ve yapılmış 

olan bir plan ve projenin uygulanması şeklinde değil de kararsız , plansız, projesiz ve 

haksız olarak yapılmış olup da kişilere bir zarar verilmişse bu zararların tazminine 

ilişkin davalar  adli yargıda görülecektir. Yine idarelerin aldıkları kararlar ve buna 

göre yaptıkları plan ve projelere uygun hareket etmeyerek verdikleri zararlardan 

doğan tazminat davalarının görünüm yeri  de adli yargı olacaktır.   351 

Yargıtay kararları incelendiğinde, bu YİBK’dan hareketle öncelikle idarenin 

taşınmaza doğrudan doğruya el atmasının mevcut olup olmadığının araştırılması 

yoluna gidildiği görülmektedir. Eğer idare taşınmaza doğrudan doğruya  el atmışsa 

ve ika edilen zarar doğrudan doğruya el atma sonucu meydana gelmişse davaya adli 

yargıda bakılması gerektiği, eğer idarece taşınmaza doğrudan doğuya el atılmayıp 

idarenin plan ve projelere uygun  olarak yaptığı işlemlerden ötürü zarar meydana 

gelmişse davaya idari yargıda bakılması gerektiği kabul edilmektedir. “Davacı imar 

uygulaması ve yasal hiçbir neden yokken zarara uğratıldığını iddia ettiğine göre davalı belediyeden 

                                                
351 Şahiniz, a.e, s. 26-27 Çınar, a.g.e, s. 904-905 
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yapılan yıkım işlemi ile ilgili evraklar getirtilerek... yıkım olayının idari bir işlemden mi yoksa idari 

işlem dışında haksız eylemden mi kaynaklandığının belirlenmesi gerekir. Zarar haksız eylemden 

kaynaklanıyorsa adli yargı görevli olduğundan kapsamının belirlenerek hükmedilmesi, idari eylem ve 

işlemden kaynaklanıyorsa idari yargı yerinin görevli olduğu gözetilerek karar verilmesi gerekir.” 

352Bu doğrultuda birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır.353Yargıtay , kamu 

idarelerinin plan ve projelere  uygun olarak yaptıkları işlemler sonucu verdikleri 

zararların idari hasar niteliği taşıdığı ve bu davaların açılma yerinin idari yargı 

olduğunu benimsenmektedir. “Kamu hizmeti görmekle yükümlü belediye kamu hizmeti sırasında 

verdiği zararlardan  dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildir. Hizmet kusurundan dolayı açılan 

davalar İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun’nun 2 nci  maddesi hükmü uyarınca tam yargı 

davası olarak ikame edilmesi  gerekmektedir...” 
354

 Yine bu doğrultuda birçok Yargıtay 

kararı mevcuttur. 355Ancak uyuşmazlığın bir plan ve projeye dayanmadığı  yada 

yapılan işlerin plan ve projeye aykırı yapıldığı durumlarda ortaya çıkan zararlar ile  

idarenin kamulaştırmasız el atma yoluyla  yada haksız eylemiyle verdiği zararların 

hizmet kusuru kapsamında değerlendirilemeyeceği bu tür uyuşmazlıklarda adli 

yargının görevli olacağı kabul edilmektedir. “Dava idari mercilerin verdikleri kararlar 

sonunda yapılan işler sonucu mal sahibinin zarara uğraması olmayıp; fiilen kanalizasyon geçirilerek 

kamulaştırmasız el atma niteliğinde olduğu ve yer bedelinin de istendiği gözönünde tutulduğunda 

davaya bakılmak gerekirken olayın idari nitelikte olduğundan söz edilerek görevsizlik kararı verilmesi 

doğru değildir.”
356 “ Bir kamu kurumu tarafından bir tesisin yaptırılması sırasında Devlet malı 

                                                
352 Şahiniz, a.e, s. 220-221  (4 HD, 2003/1278E. 2003/6320K. 15.05.2003) 
353( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 20.09.1999, 1999/13278E 1999/13264K, 5 HD 
07.06.1994 19994/9102E 1994/11774K , 5 HD, 20.12.1999, 1999/19551E 20905K 4 HD, 
1997/6744E. 1997/11126K. 24.11.1997 4 HD, 2002/12388E. 2003/2809K. 13.03.2003 1 HD, 
2003/3926E. 2003/4627K. 17.04.2003) 
354  (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 11 HD, 2004/1215E. 2004/10291K. 25.10.2004) 
355  (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 1996/1251E 1996/2358K 08.02.1996, 5 HD, 
2000/201 E 2000/1065K, 03.02.2000, HGK, 1992/3-147E 1992/242K, 15.04.1992  5 HD  06.10.1989 
1989/16472E. 1989/19227K.  11HD 2003/13692E. 2003/8219K. 13.09.2004, 11HD,  2002/6121E. 
2002/10831K. 25.11.2002, 11HD, 2003/4779E. 2003/11418K. 04.12.2003, 11HD, 2002/372E. 
2002/4037K. 29.04.2002, 7 HD, 2005/2133E. 2005/2382K. 18.07.2005 11 HD, 2004/1215E. 
2004/10291K. 25.10.2004 4 HD, 2003/3224E. 2003/8041K. 19.06.2003 5 HD, 2000/12740E. 
2000/15702K. 17.10.2000 4 HD, 2003/746E. 2003/5852K. 05.05.2003, 4 HD 2002/958E. 
2002/6024K. 20.05.2002, 11 HD 1999/1686E. 1999/3468K. 03.05.1999, 11 HD 1999/5362E. 
1999/7195K. 27.09.1999, 19 HD, 2003/6292E. 2003/8675K. 23.09.2003 4 HD, 2003/12822E. 
2004/1951K. 23.02.2004 4 HD, 2002/13029E. 2003/3443K. 24.03.2003, 11 HD, 2003/9859E. 
2003/10310K. 03.11.2003 4 HD, 2002/12388E. 2003/2809K. 13.03.2003  5 HD 2004/13287E. 
2005/375K. 27.01.2005, 5 HD 2004/8440E. 2004/10690K. 28.10.2004 5 HD 2004/815E. 
2004/2240K. 04.03.2004 5 HD 2002/79E. 2002/7694K. 01.04.2002) 
356Böke , a.g.e, s. 91-93 s. 263-264  (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (4 HD, 20.06.2002 
2002/3640E. 2002/7635K. 5 HD 26.04.1993, 1993/4705E. 1993/8357K. HGK 15.04.1992 1992/3-
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olmayan yerlerden toprak yada kum alınması ve böyle yerlere toprak veya moloz yığılması sonunda 

zararların ödettirilmesi davaları başkalarının malına kamu kurumunun dilediği gibi el atma hakkı 

bulunmadığı ve plan ve projelere ve şartnamelere başkasının malına ihtiyaca göre el atılabilmesini 

gerektirecek esaslar konulamayacağı cihetle haksız eylemden doğan tazminat davası sayılır...Bundan 

başka yapılan işlerin plan ve projelere aykırı yapılması hali idari karara aykırı bir hareket bulunması 

itibarıyla yine idari kararın uygulanmasından doğan bir zarar sayılamaz. Ve bu bakımdan dava 

haksız eylemden doğan ve adli yargı yerinde bakılması gereken bir tazminat davası olarak kabul 

edilir.”
357 “ ...dava, hukuki niteliği itibariyle hasız eylemden kaynaklanmaktadır. Davalı plan ve 

projeli iş yapıldığını savunmuşsa da , bu konuda bir belge sunmamış ve haksız eylemin bir idari 

işleme dayandığını kanıtlayamamıştır. Haksız eylemden kaynaklanan tazminat davaları adli yargı 

yerinde görülür.” 
358

“Davada, davalı idarenin yol genişletilmesi sırasında, davacının tapusu 

kapsamında kalan duvarını proje dışı yıkarak zarar ettiği ileri sürülerek , bunun tahsili 

istenmiştir.Dosyada mevcut kroki de bu iddiayı doğrular niteliktedir. ...uyuşmazlığın çözüm yerinin 

adli yargı olduğu kuşkusuzdur.” 
359

 “Devlet ve kamu tüzel kişileri kamulaştırmasız olarak özel 

mülkiyette bulunan taşınmaz mallara gerçek karşılığı peşin ödenmedikçe elatamaz. Bu itibarla, 

kamulaştırma hükümleri dışında davacının taşınmaz malına veya muhtesata el atılması olayı  idari bir 

eylem sayılamaz... Uyuşmazlığın mülkiyet hakkına haksız tecavüz teşkil eden bir eylemden doğmuş 

olması itibariyle adli yargı yerlerinde çözülmesi gereklidir.” 360 “Dava kamulaştırmasız el atılan 

taşınmaz bedelinin tahsili  istemine ilişkindir… gayrimenkulun aynına ilişkindir. Mülkiyet hakkına 

ilişkin davalara adliye mahkemelerinde bakılılacağı gözetilip işin esasına girilerek hüküm kurulması 

gerektiği düşünülmeden görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.”
361Bu doğrultuda 

başkaca Yargıtay kararları da bulunmaktadır.362 

Danıştay da bir kararında, “3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinde belirtilen 

usule uyulmaksızın yapının yıktırılmasına ilişkin belediye encümeni kararını iptal etmiş  ancak 

kamulaştırma kararı alınmaksızın tesis edilen yıkma ve yola katma yolundaki kararda  yasaya uyarlık 

bulunmadığı ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına göre kamulaştırmasız el atma nedeniyle oluşan 

zarardan doğan tazminat davalarının adli yargıda görülmesi” gerektiği gerkçesiyle davanın 

                                                                                                                                     
147E. 1992/242K., HGK  03.02.1982, 1980/3-1346E. 1982/72K, 5 HD 11.10.1993 1993/12556E. 
1993/17907K.) 
357 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 4 HD, 1983/8963E. 1983/9649K. 15.11.1983, 4 HD, 
1997/8372E. 1997/12353K. 25.12.1997 , 4 HD,           2004/15690E. 2004/14187K. 13.12.2004 3 HD, 
2002/756E. 2002/1478K. 14.02.2002 4 HD, 2002/15056E. 2003/5337K. 25.04.2003) 
358 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 4 HD, 2003/11784E. 20003/11207K. 06.10.2003) 
359( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( HGK, 1994/4-383E. 1995/54K. 08.02.1995) 
360 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr (5 HD, 1993/12556E. 1993/17907K. 11.10.1993) 
361 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 2005/3596E. 2005/4690K. 20.04.2005) 
362 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 1 HD, 2003/4389E. 2003/5058K. 28.04.2003,  4 HD, 
2001/6024E. 2001/10621K. 01.11.2001 5 HD 2003/14200E. 2004/664K. 30.01.2004  HGK, 1994/4-
383E. 1995/54K. 08.02.1995) 
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maddi tazminat istemine ilişin kısmını görev yönünden reddetmiştir. 363Diğer  

Danıştay kararlarında  da “ ...kamu tüzel kişilerinin özel hukuk hükümleri uyarınca yapmış 

oldukları işler  nedeniyle ( haksız fiilleri nedeniyle) üçüncü kişilerin gördükleri zararlardan ötürü 

açılan tazminat davalarının görülmesinin ve çözümlenmesinin ise adli yargı yerinin görevi içinde 

olması sebebiyle davanın... görev  yönünden reddine karar verildi.” 364
“…dava konusu olayda davacı 

herhangi , bir yargı kararı veya yetkili makamca verilmiş tahliye kararı olmadığı halde zilyet olarak 

bulunduğu taşınmazdaki binaların idare elemanlarınca yıkıldığını iddia etmektedir. Bu haliyle 

uyuşmazlık idari eylemden değil, haksız fiil iddiasından kaynaklanmakta olup uyuşmazlığın görüm ve 

çözümü adli yagının görev alanına girmektedir.” 365  şeklinde sonuçlara varılmıştır.  

Adli yargı ve idari yargının görev alanlarının belirlenmesinde  içtihatlarıyla 

önem arz eden UM kararlarında da  kamulaştırmasız  el atmanın haksız fiil niteliği 

taşıdığı  ve doğan zararların TBK’nun haksız fiillere ilişkin hükümlerine göre  

tazmin edilmesi ve bunun için açılacak davaların da adli yargıda görülmesi  gerektiği 

ifade edilmektedir.  “... davacının zararının , mevzuatla öngörülen ve yöntemine uygun olarak 

yerine getirilen kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında doğduğu  kabul edilemez. Ortada , davalı 

idarenin haksız fiil niteliğinde bir eylemi ve bunun sonucunda oluştuğu ileri sürülen bir zarar 

mevcuttur. Bu duruma göre anılan zarardan idarenin Borçlar Kanunun haksız fiile ilişkin 41. 

maddesine göre sorumlu olup olmadığı sorunu ortaya çıkmakta ve bu hukuki sorunun çözümünün ise 

özel hukuk hükümlerini ilgilendirdiği ve binnetice olayın incelenme yerini , Borçlar Kanunun anılan 

maddesini uygulayacak olan adli yargı olduğu kuşkusuz bulunmaktadır.Esasen Uyuşmazlık 

Mahkemesi’nin konuya ilişkin ve istimlaksız el atmalarda oluşan zararların adli yargı yerinde 

görülmesine dair istikrar kazanan içtihatları da bu merkezdedir.” 
366 Birçok kararında  ise  UM, 

“idarenin yürütmekle yükümlü bulunduğu kamu hizmetine ilişkin olarak uygulamaya koyduğu plan ve 

projenin hukuka aykırı olduğu nedeniyle iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak 

davalar ile idarenin aynı plan ve projeye göre meydana getirdiği yol, kanal, su yolları , su şebekesi 

gibi tesislerin kurulması, işletilmesi ve bakımı sırasında kişilere verdiği zararların tazmini istemiyle 

idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları muhtel olanlar tarafından açılacak davaların görüm 

ve çözümünün , iptal ve tam yargı davaları kapsamında yargısal denetim yapan idari yargı yerine ait 

olduğu; idarece herhangi bir ayni hakka müdahalede bulunulduğu , özel mülkiyete konu taşınmaza 

kamulaştırmasız el atıldığı veya plan ve projeye aykırı iş görüldüğü iddiasıyla açılacak müdahalenin 

men’i ve meydana gelen zararın tazmini davalarının ise, mülkiyete tecavüzün önlenmesine ve haksız 

                                                
363 (çevirimiçi)http://www.danistay.gov.tr/erisim/özetjsp?ozet=metin&dokid=9454, 24 Eylül 2007 .( 
6. D, 12.02.1992, 1990/1660E 1992/525K) 
364 Karavelioğlu, a.g.e., s. 448-449 s. 454-455 ( 11.D, 17.04.1980, 1979/1995E. 1980/1317K) 
365 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 10. D, 1992/3686E. 1993/4601K. 23.11.1993) 
366 Şahiniz, a.g.e, s.217 Karavelioğlu, a..g.e s. 442-443 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( UM, 
23.06.1986 , 1986/14E. 1986/13K UM, 1985/27E. 1985/33K. 09.12.1985    UM, 12.12.1970 tarihli 
1969/184E 1970/326K)  
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fiilere ilişkin özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerinde çözümleneceği yargısal içtihatlarla 

kabul edilmiştir” şeklinde bir sonuca varmak suretiyle kamulaştırmasız el atma 

sebebiyle açılacak davaların adli yargı yerinde görüleceğini  net bir şekilde 

vurgulamıştır.367 Yine, UM kamulaştırma işlemi tamamlanmadan  ve  taşınmazın 

mülkiyeti  idareye geçmeden önce  taşınmazda  idarece  meydana getirilen  

zararların,  kamulaştırmasız el atma sonucu meydana gelen zararlar olarak kabul 

edilmesi gerektiğini ve bu zararların  tazmini amacıyla açılacak davaların adli 

yargıda görüleceğini kabul etmektedir. “Kamulaştırma işleminden önce oluşan zarar; 

kamulaştırma işlemine bağlanamayacağından ortada... kamulaştırmasız el atma ve bu yüzden oluşan 

bir zarar ve bunun tazmini bahis konusudur. Kamulaştırmasız el atmada idarenin bir işlem veya 

eylemi değil , haksız fiili sözkonusu olduğundan , zararın bu esasa göre ve özel hukuk hükümleri 

uyarınca tazmini sözkonusudur...bu hukuki sorunun çözümünün ise...adli yargı yerine ait olduğu 

kuşkusuz bulunmaktadır.” 
 368 Ancak  UM de Yargıtay gibi kamu idarelerinin plan ve 

projelere  uygun olarak yaptıkları işlemler sonucu verdikleri zararların idari hasar 

niteliği taşıdığı ve bu davaların açılma yerinin idari yargı olduğununu  

benimsemektedir.“...Bu durum,  idarenin plan ve projesine uygun olarak kanunla verilen kamu 

hizmetini ifa ettiğini göstermektedir... İdarenin kamu hukuku kuralları içinde kamu yararı amacıyla 

dere yatağı ıslah çalışmaları yapması idari eylem ve işlemlere dayalı bulunduğundan idarenin bu 

faaliyetinden doğduğu ileri sürülen zararın mevcut olup olmadığının , idari işlemlerin usulüne uygun 

işletilip ,işletilmediğinin idare hukuku çerçevesinde incelenmesi idari yargının görevine girmektedir.” 

369 “... Bu durumda , tapuda belediye adına kayıtlı bulunan taşınmazdan imar planında yola ayrılan 

yerde, idarece yapılan yol genişletme çalışması sırasında bahçe duvarının yıkılması ve meyve 

ağaçlarının sökülmesi nedeniyle uğranılan zararların tazminine yönelik olarak açılan dava 2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1-b maddesinde belirtilen idari eylem ve işlemlerden  

dolayı kişisel hakları muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davası kapsamında bulunmaktadır... 

Olayda uğranılan zararların, mülkiyete vaki tecavüzden veya haksız fiilden kaynaklanmayıp, imar 

planına dayalı olarak idarece yapılan uygulamadan doğmuş bulunması karşısında, uyuşmazlığa konu 

edilen tam yargı davasının idare hukuku ilke ve kurallarına göre idari yargı yerince çözümlenmesi 

                                                
367 ( çevirimiçi)http://www.rega.basbakanlik.gov.tr/ Eskiler/2006/01/20060109-3.htm, 25 Eylül 2007 
( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr (UM, 10.10.2005, 2005/49E. 2005/71K UM, 1999/15E. 
1999/16K. 03.05.1999, UM , 1997/68E. 1997/67K. 22.12.1997,  UM, 2001/109E. 2001/116K. 
24.12.2001 , UM, 2000/26E. 2000/42K. 23.10.2000 , UM, 1999/38E. 1999/40K. 06.12.1999 , UM, 
2000/15E. 2000/21K. 12.06.2000 UM, 1999/7E. 1999/13K. 03.05.1999 UM , 2005/49E. 2005/71K. 
10.10.2005) 
368 Karavelioğlu, a.g.e, s. 444-447 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr (UM, 
08.12.1986,1986/50E. 1986/50K. UM, 23.03.1987, 1986/51E. 1987/9K, UM 04.02.1985, 1984/26E. 
1985/3K UM, 1985/27E. 1985/33K. 09.12.1985 UM, 1999/7E. 1999/13K. 03.05.1999) 
369 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( UM, 13.06.1994, 1994/5E. 1994/7K) 
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gerektiği kuşkusuzdur.” 
370

 “... Olayda idarece davacıların taşınmazları ellerinden alınmadığına ve 

üzerinde sedde de yapılmadığına göre , idarenin özel mülkiyete konu taşınmaza müdahalede 

bulunmasından yada kamulaştırmasız el atmasından söz etmek olanaksızdır.. davanın görüm ve 

çözümünde idari yargı yeri görevli olduğundan ...” 371 Konuyla ilgi başkaca UM kararları da 

mevcuttur. 372 

Tazminat davası müdahalenin men’i davasıyla birlikte yada bedel davasıyla 

birlikte açılabildiği gibi ayrı olarak da açılabilir. 

Tazminat davalarında , tazminat miktarının hesaplanabilmesi için öncelikle 

zarar tutarının hesaplanması gereklidir. Çünkü zararın varlığı ve tutarının 

belirlenmesi  ile tazminatın hesaplanmasının ayrı ayrı evreler olduğu kabul 

edilmektedir. Zarar miktarının tayini bakımından öncelikle net zararın bulunması 

gereklidir. Zarar tutarından gerekli indirimler yapıldıktan , netleştirildikten , başka 

bir deyişle yarar ve zarar denkleştirildikten sonra tazminat belirlenmelidir. Net zarar 

bulunduktan sonra TBK m.43 uyarınca tazminatın kapsamı belirlenmeli ve TBK 

m.44’deki indirim nedeleri uygulanmalı ve bu suretle hesaplanan tutar tazminat 

olarak ödettirilmelidir. 373Kamulaştırmasız el atmadan dolayı idarenin 

sorumluluğunun TBK m.41 vd hükümlerine tabi olduğu kabul edildiğinden,  haksız 

fiil nedeniyle açılan tazminat davalarında tazminat miktarının tayinine ilişkin TBK 

m.43 ve tazminatın indirilmesine ilişkin TBK m.44  kamulaştırmasız el atma 

nedeniyle idarenin tazmin sorumluluğunun kapsamının belirlenmesinde de 

uygulanacaktır. 

TBK m.43’e göre hakim tazminat tutarını , durumun özelliklerini ve kusurun 

derecesini gözönüde tutarak belirleyecektir. Bu hükümde, zarar verene ilişkin bir 

tazminatın indirim sebebi olarak kusurun derecesinin dikkate alınması kanun koyucu 

tarafından kabul edilmiştir. Kanun koyucu tazminatın hesaplanmasında, kusurun 

gözönünde tutulmasını arayarak , kusur ile tazminat arasında bir denge yada bir 

uyum bulunması gerektiğini benimsemiştir. Hakim hakkaniyetin haklı gösterdiği 

durumlarda davalının hafif kusurunu dikkate alarak tazminatta bir miktar indirim 

                                                
370   (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr        ( UM, 2000/15E. 2000/21K. , 12.06.2000) 
371 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr     ( UM, 1999/38E. 1999/40K. 06.12.1999)  
372 Gözübüyük, Tan, a.g.e, s. 1124  ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( UM, 2005/49E. 
2005/71K. 10.10.2005, UM, 1990/9E. 1990/9K. , 21.05.1990  ) 
373 Mustafa Reşit Karahasan, Tazminat Hukuku Maddi Tazminat: Öğreti Yargıtay Kararları, 
Genişletilerek Yenilenmiş ve Düzenlenmiş 6. bs. , İstanbul, Beta,  2001,  s.502 s. 556-557 



 239

yapabilecektir374Yine TBK m.43’e göre hakim tazminat miktarını saptarken durumun 

özelliklerini de gözönünde tutacaktır. Somut olayda durum ve koşullar haklı kılıyorsa 

TBK m.43 ve m.44’de açıkça belirtilen indirim nedenlerinden biri bulunmasa bile, 

tazminattan indirim yapabilecektir.375 Uygulamada kamulaştırmasız el atma 

sebebiyle açılan tazminat davalarında davalı idarenin kusuru hafif kusur kapsamında 

değerlendirilemeyeceğinden ve  tazminatta indirim yapılmasını gerektirici durum ve 

koşullar bulunmadığı kabul edildiğinden TBK m.43 hükmü işletilmemektedir.  

TBK m.44 ise  m.43’ü tamamlayan bir hüküm olarak tazminatın indirilmesi 

yada kaldırılması nedenlerini düzenlemiştir. TBK m.44’de tazminatın  indirilmesi 

yada kaldırılması nedeni olarak 3 ayrı duruma yer verilmiştir. Birincisi, zarar görenin 

eyleme razı olması, ikincisi zarar görenin neden olduğu durumlardan ötürü tazminat 

borçlusunun durumunun ağırlaşması , üçüncüsü, tazminat borçlusunun tazminat 

ödeyerek yoksulluğa düşecek olmasıdır. TBK m. 44’de öngörülen tazminatın 

indirilmesi veya kaldırılması sebeplerinden kısaca bahsedilirse , 

*Zarar Görenin Önceden Eyleme Razı Olması 
Zarar görenin üzerinde özgürce tasarruf edebileceği haklara yönelik 

eylemlere  önceden rıza göstermesi ( mesela mülkiyet veya malvarlığı hakları gibi) 

halinde hukuka uygunluk söz konusu olacağından tazminat ödenmesi 

gerekmeyecektir. Bu bağlamda daha önce de ifade edildiği üzere,  kamulaştırmasız el 

atmadan bahsedebilmek için aranan şartlar arasında  taşınmaz malikinin rızasının 

bulunmaması şartı yer almaktadır.Eğer taşınmaz malikinin  idarece gerçekleştirilen 

müdahaleye rızası varsa kamulaştırmasız el atmadan bahsedilemez ve idarenin 

tazmin borcu doğmaz. 

*Zarar Görenin Neden Olduğu Durumlardan Ötürü Tazminat Borçlusunun  
Durumunun Ağırlaşması 

TBK m.44’de öngörülen diğer bir tazminatın indirilmesi yada kaldırılması 

nedeni  zarar göreninin neden olduğu durumlardan ötürü tazminat borçlusunun 

durumunun ağırlaşmasıdır. Burada ilk önce zarar görenin kendi kusuru sözkonusu 

olabilir ki yerleşmiş deyim ile  müterafik ( birlikte)  kusur olarak adlandırılmaktadır. 

Birlikte kusurun kabulündeki gerekçe, zarara uğramamak için gerekli özeni 

göstermeyen yada zararın meydana gelmesini isteyen kimsenin bu hareketinin 

                                                
374 Karahasan, a.g.e, s. 511 
375 Karahasan, a.e, s. 521 
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sonuçlarına katlanması, hareketinin etkisine ve derecesine göre zararı kısmen yada 

tamamen üzerine almasıdır. Ayrıca, bir kimsenin kendi davranışıyla meydana gelen 

yada büyüyen bir zarar için tazminat istemesi TMK m.2’deki dürüstlük kuralı ile de 

bağdaşmaz.  376Ancak birlikte kusur herhalükarda tazminatın indirilmesine veya 

tümden ortadan kaldırılmasına sebep olmaz. Eğer eylemi işleyende kast varsa , zarar 

görenin hafif kusuru indirim nedeni sayılmamakta ve tazminatın tamamının 

ödettirilmesi yoluna gidilmektedir. 377  

Kamulaştırmasız el atma halinde ise idarenin ağır kusuru bulunduğu , ferdin 

ise müterafik kusuru sözkonusu olmadığından idare zararın tamamını tazmine 

mahkum edilecektir. 378Gerçekten de olayların büyük çoğunluğunda idare kasten 

(yada ağır kusur derecesinde bir kusurla) el atma fiilini gerçekleştirdiğinden zarar 

görenin buna yakın yoğunlukta bir kusuru bulunmadığından tazminattan indirim 

yapılmamakta ve hükmedilen tazminatın tamamen ödettirilmesi yoluna 

gidilmektedir. Yargıtay kararlarında da zarar görenin birlikte kusuru nedeniyle 

tazminattan indirim yapıldığına rastlanmamıştır.  

*Giderim Borçlusunun Varlıksız Olması 
 Giderim borçlusunun varlıksız olması nedeniyle tazminattan indirim 

yapılabilmesi için kusurunun hafif olması ve giderimin tümünün ödettirilmesi 

durumunda eylemi işleyenin darlığa düşeceğinin anlaşılması ve hakkaniyetin indirim 

yapılmasını gerektirmesi aranmaktadır. Giderim borçlusunun kast veya ağır 

ihmalinin sözkonusu olduğu hallerde bu hüküm uygulanmayacaktır.  

Kamulaştırmasız el atma halinde idare çoğunlukla kasten veya ağır ihmal 

derecesinde bir kusurla hareket ettiğinden ve tazminatın tamamının ödettirilmesinin 

haksız fiil işleyen idareyi darlığa düşüreceğinden bahsedilemeyeceğinden ( zira 

giderim borçlusu idarenin varlıksız olduğunun kabul edilmesi  mümkün değildir.) bu 

indirim sebebi  de uygulamada pek başvurulabilecek gibi gözükmemektedir. Nitekim 

bu doğrultuda Yargıtay kararlarına da rastlanmamıştır.  

Tazminatla karşılanacak zarar miktarına gelince, zararın gerçek miktarının 

tam olarak tazmin edilmesi gerektiği  kabul edilmektedir. Tazminat sonunda zarar 

gören kimse ne zenginleşmiş ne de fakirleşmiş olmalıdır. Yani, ödenecek tazminat 

                                                
376 Karahasan, a.e, s. 530-551 
377 Karahasan, a.e, s. 550    
378  Oğuzman,  a.g.e , s.817 
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meydana gelen zararın gerçek miktarına göre belirlenmeli meydana gelen zararın üst 

sınırını ( tavanını) aşmamalıdır. Burada idarenin özel hukuka tabi bir sorumluluğu 

sözkonusu olup bu sorumluluk tazmine yöneliktir.Cezai veya disiplin 

sorumluluğunda olduğu gibi cezalandırmaya yönelik bir nitelik taşımamaktadır. 379   

Gerçek zararın hesaplanması ise ancak dava tarihi nazara alınarak yapılabilir. 

Yargıtay kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında ( bedel 

davalarında olduğu gibi) ancak taşınmazın el atma tarihindeki nitelikleri nazara  

alınarak , dava tarihindeki değerinin tespit edilerek bu değere hükmedilmesi suretiyle 

gerçek zararın hesaplanabileceğini kabul etmektedir. HGK’nun 2001/4-403E 

2001/413K sayılı 16.05.2001 tarihli kararında bu husus şöyle vurgulanmıştır: “.. 

Davacı.. kamulaştırma işlemi yapılmadan bahçe duvarını yıkıp yol açarak zarar veren davalılardan 

meydana gelen zararın ödetilmesi isteminde blunmuştur... Tazminat hukukunun ana ilkesi, gerçek 

zararın dava tarihine göre hesaplanıp ödetilmesidir... Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat 

konulu davalarda dava konusu duvara el konulup yıkıldığı gündeki nitelikleri saptanıp dava gününe 

kadar geçen süre içindeki değer artış oranları – malzeme- işçilik- nakliye giderleri- dava tarihi  

itibariyle değerlendirilip gerçek zarara hükmedilmesi gerekir.”
380

 Tazmin edilecek zarar, 

anapara ve bu paranın işlemiş yasal faizinin toplamıdır. “Davacının uğradığı zarar 

anapara ile bu paranın işlemiş yasal faizi ölçü alınarak belirlenmelidir. Döviz, toptan eşya fiyat 

endeksi ve banka mevduatına uygulanan faiz ortalamasına göre yapılan hesaplama sonucu belirlenen 

miktarın zarar olarak benimsenip karara dayanak yapılması usul ve yasaya aykırıdır.” 381 

İspat yükü bakımından zarara uğradığını ve zararın miktarını ispat etmek 

davacıya düşer. İspatı mümkün olan zararları davacı ispatla yükümlüdür. Ancak 

ispatı mümkün olmayan zararlar için hakim takdir yetkisini kullanarak zararın 

miktarını doğrudan saptama yetkisine sahiptir. ( TBK m.42/2) Hakimin zararın 

miktarını saptama amacıyla doğrudan araştırma yetkisini kullanmaması Yargıtayca 

bozma sebebi sayılmaktadır. “...Mahkemece zararın saptanması yönünde doğrudan araştırma 

yükümlülüğü gözardı edilerek yazılı biçimde direnme kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”  382  

Tazminatın türü bakımından ise,  TBK m.43 hükmü  hakime  durumun 

gereğine ve kusurun ağırlığına göre tazminatın türünü ve kapsamını belirleme yetkisi 

                                                
379 Atay , Odabaşı, Gökcan,  a.g.e, s. 149-150 s. 166  Karahasan, a.g.e, s. 502 Gözler, a.g.e, s. 658 
Oğuzman, Öz, a.g.e, s.533 
380(çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr 
381 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( HGK, 22.12.2004, 2004/4-768E. 2004/746K.) 
382 Ulusoy, a.g.e, s.69 ( HGK, 16.02.2000, 2000/87E 2000/106 K)  
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tanımıştır. Özel hukukta zarara uğrayan kişinin zararı “aynen tazmin” yada “nakden 

tazmin” olmak üzere iki şekilde tazmin edilebilir, tazminatın türüne hakim karar 

verir. Ancak idare hukukunda  zararın tazmini bakımından istikrar kazanan 

uygulamaya göre zarar nakden tazmin edilir. İdare hukukunda hakimin idareyi aynen  

tazmine mahkum etmesi mümkün değildir. Buna “nakden tazmin ilkesi” denir. Zira 

eğer hakimin aynen tazmin kararı verebileceği kabul edilirse , bu karar idareye bir 

yapma borcu yükler ve idareye emir verilmesi, idarenin işine karışılması anlamına 

gelir. Bu ise, işlevler ayrılığı ilkesine aykırılık teşkil eder. 383  

Kamulaştırmasız el atma ( fiili yol) halinde ise , adli yargı makamı, özel 

mülkiyet ve temel hakların koruyucusu olma ilkesi gereği farklı bir sıfatla karşımıza 

çıkmaktadır. Adliye hakimi, fiili yolun varlığını ve sonuçlarını nitelendirme, 

belirleme ve saptama şeklinde fiili yoldan kaynaklanan bütün uyuşmazlıkları haksız 

fiil çerçevesinde belirler. Fiilin varlığı , kapsamı ve bütün sonuçlarının araştırılması 

ve tespiti , fiili yola sebep olan haksız fiil, eylem ve hareketlerin durdurulması ve 

bundan kaynaklanan zararın idarece tazminine karar verilmesi adliye mahkemesinin 

görevi dahilindedir. Fiili yolda adli yargının yetkisi geniş olmakta, hakimin kararı 

sadece mağdurun zararının tazmini ile kalmamakta uyuşmazlık konusu da sona  

erdirilmektedir. 384  

Kamulaştırmasız el atma ( fiili yol)  halinde adli yargının idareye belirli  bir 

şekilde hareket etmesini emretme yetkisinin bulunup bulunmadığına gelince, idari 

yargının sınırlı yetkisi yerine fiili yol teorisi uygulanarak adliye mahkemelerinin 

yetkisi devreye girdiğinde ( adliye mahkemelerininin yetkisi geniş olduğundan) artık, 

adliye hakimi sadece yokluğu tespitle yetinmez , fiili yolun sonuçlarını gidererek 

uyuşmazlığı sona erdirir. Adliye hakimi idareden fiili  yolu sona erdirmesini ve 

istisnaen belirli yönde hareket etmesini bir kararla emredebilir. 385Dolayısıyla, 

kamulaştırmasız el atma halinde adliye hakimi tazminata hükmedebileceği gibi  

davacının talep etmesi kaydıyla , idareye bir yapma borcu yükleyecek  şekilde ( 

idarenin müdahalesinin sona erdirilmesine ilişkin) bir karar da verebilir. İdare 

                                                
383 Gözler, a.g.e, s. 656-657 Atay , Odabaşı, Gökcan,  a.g.e, s. 164-165  
384 Yücel Oğurlu, „İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi“, ( çevirimiçi)http://www. 
akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm, 26 Temmuz 2007 ,  s. 7 
385Onar, a.g.e, s. 1674  Yücel Oğurlu, „İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi“, ( 
çevirimiçi)http://www. akader.info/KHUKA/2003_mart/idari_hukukunda.htm,  26 Temmuz 2007 , s. 
6-7  
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hukukunda  zararın tazmininde  sadece nakden tazmin ilkesinin uygulanabileceği 

yolundaki kabul fiili yol teşkil eden kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan 

tazminat davalarında  geçerli değildir. Bu davalar idare hukuku kurallarına tabi 

değildir, kamulaştırmasız el atma davalarında; haksız fiil işleyen ve alelade bir fertle 

aynı konuma  geçen idarenin  sorumluluğu özel hukuk kurallarına göre adliye 

mahkemesinin  görevi dahilinde belirlenir.  

b. Taraflar  
 Kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan tazminat davalarında davacı , 

idarenin haksız fiili neticesinde zarar gören taşınmaz malikidir.Ancak belirtmek 

gerekir ki, bedel davası ve el atmanın önlenmesi davasından farklı olarak tazminat 

davası sadece taşınmazın maliki tarafından değil, el atma sonucunda zarara uğrayan 

zilyetler tarafından da açılabilir. Zira tazminat davası taşınmazın aynına ilişkin bir 

dava değildir. Örneğin ektiği ürünün bulunduğu yerden yol geçirilmesi sebebiyle 

zarar gören kiracı tazminat davası açabileceği gibi , yetiştirdiği ağaçlar kesilen kimse 

de taşınmaz maliki olmasa da ağaçların kesilmesi nedeniyle uğradığı zararın tazmini 

için tazminat davası açabilir.386 KK’nun değişik 19. maddesine   05.06.2004 tarihli 

25483 sayılı 5177 sayılı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin  Kanunun 35. maddesiyle eklenen hükümden yola çıkılarak tapuda malik 

olmayan  kimselerin de kamulaştırmasız el atma nedeniyle  zarar gördükleri takdirde 

tazminat davası açabileceğinin kabulü gerekir.387 Davalı , haksız fiil faili olan 

                                                
386 Bal , Karabulut, Şahin, a.g.e, s. 435-436   Danıştay 10.D’nin 1995/6297E. 1996/7085K. sayılı 
kararında da davacıya ait taşınmaz üzerindeki ağaçların elektrik iletkenlerine zarar  
verdiğinden bahisle  hiçbir idari  işleme girişilmeden yada davacıya bildirilen bir işleme 
dayanılmadan tamamen davalı idare görevlilerinin haksız fiil teşkil eden eylemleri  sonucunda 
kesilmesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini için tazminat davası  açılabileceği, bu tazminat 
davasının  görüm ve çözümünün adli yargının görev alanına gireceği sonucuna varılmıştır.  
387 Mustafa Hamarat, „Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Davalar ve 20 Yıllık Hak Düşürücü 
Süre“, 14 Eylül 2006, ( çevirimiçi)http://www.hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=50, 19 Eylül 
2007 ( çevirimiçi)http://www.aktifhukuk.org/arsiv/4/mustafahamarat.htm, 20 Eylül 2007 Tayfun 
Kaya, “ Hukuk Sistemimiz Açısından Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı ve Uygulaması”, 
(çevirimiçi)http://www. yayin.adalet. gov.tr/dergi/11_sayi.htm, 10 Ağustos 2007 
 KK m.19’a eklenen  hükme göre,“ Başkası adına tapulu, sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından 
iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında binaların asgari levazım bedeli , ağaçların ise 11 inci 
madde çerçevesinde takdir olunan bedeli zilyedine ödenir. „ Bu hüküm çerçevesinde tapuda malik 
olmayan bir kişi  idarenin kamulaştırmasız el atma fiiliyle karşı karşıya kalırsa  ve bundan 
zarar görürse tazminat davası açabilmelidir.   
Yargıtay da kamulaştırılan taşınmaza zilyet olan kimsenin sahipsiz yer  üzerindeki  veya 
zamanaşımı dolmamış bulunmasından ötürü sahipliğini kazanamamış bulunduğu  yer  
üzerindeki  bina ve ağaçlar için bunların değerinin kendisine verilmesini dava edebileceğini  
kabul etmektedir.  ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  “ Burada yasa ( Kamulaştırma Yasası) 
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kamulaştırmasız el atan idaredir.Haksız fiilden birden fazla idare sorumlu ise dava 

müteselsil sorumlulardan birine, birkaçına veya hepsine karşı açılabilir.388 Belirtmek 

gerekir ki, haksız fiil niteliğini taşıyan kamulaştırmasız el atma teşkil eden hareket ve 

davranışlara girişen kamu görevlisi AY m.129/5 ‘de düzenlenen kamu görevlilerinin 

yetkilerini kullanırken kusur  işlemeleri  durumunda açılacak tazminat davasında 

husumetin idareye yöneltilmesi gerektiği şeklindeki hükmün getirdiği korumadan 

yararlanma imkanını da kaybeder. İdari eylem veya işlem sıfatını kaybeden 

kamulaştırmasız el atma eyleminden dolayı kamu görevlisinin de kişisel kusuru 

nedeniyle haksız fiilden kaynaklanan özel hukuk sorumluluğu ortaya çıkar. Bu 

durumda dava kamulaştırmasız el atmadan müteselsilen sorumlu olan idare ve kamu 

görevlisine  karşı birlikte açılabileceği gibi sadece bunlardan birine  karşı da 

açılabilir.  

c.  Süre  ve Faiz Talebi 
 Kamulaştırmasız el atma,  idare tarafından gerçekleştirilen TBK m.41’e tabi  

bir haksız fiil olarak kabul edildiğinden , TBK m.60’daki haksız fiilden doğan 

tazminat davalarında zamanaşımını düzenleyen hüküm kamulaştırmasız el atma 

nedeniyle tazminat davalarında da uygulama alanı bulur. Bu hükme göre maddi veya 

manevi tazminat olarak bir para ödenmesine ilişkin dava , zarar gören tarafın zararı 

ve zarardan sorumlu olan kimseyi öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halde zararı 

doğuran eylemden itibaren 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Ancak tazminat 

davası , ceza kanunları uyarınca daha uzun süreli zamanaşımına bağlı bir cezayı 

gerektiren bir eylemden doğmuş olursa , tazminat davasında da o zamanaşımı 

uygulanır. Görüldüğü üzere TBK m.60’da üç  tür  zamanaşımı süresi öngörülmüştür. 

Birincisi, normal süre, ikincisi , azami süre ve  sonuncusu ise istisnai süredir.  

Normal süreye göre , haksız fiil sebebiyle tazminat davası açma hakkı, 

mağdurun zararını ve zarardan sorumlu olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 

işlemeye başlayan 1 yıllık süreye tabidir. Önemli olan zararı ve zarardan sorumlu 

                                                                                                                                     
Medeni Yasanın mütemmim cüz kuralından ayrılarak zeminde mülkiyet hakkı olmayan ( ve 
taşınmazın niteliği itibariyle onu iktisap edemeyecek) kimseye de bunların mütemmim cüzleri ( 
bina, ağaç, vs.) üzerinde ayrı bir dava hakkı vermiştir. Buna göre zilyet olan kimse sahipsiz bir yer ( 
MK mad. 641) veya zamanaşımı dolmamış bulunmasından ötürü sahipliğini kazanamamış 
bulunduğu bir arsa üzerinde bulunan bina ve ağaçlar için bunların değerinin kendisine verilmesini 
dava edebilir. „ ( 3 HD, 1999/11821E. 1999/12308K, 13.12.1999)  
388 Oğuzman, Öz, a.g.e, s.521 
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olan kişiyi  öğrenmedir. Zamanaşımı zarar ve zarardan sorumlu olan kişiden  hangisi 

daha sonra öğrenilirse, o hususu öğrenme  tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

Zararın öğrenilmiş sayılması için varlığını, niteliğini ve temel unsurlarını 

belirleyecek bilgilerin dava açacak derecede öğrenilmiş olması gerekir. Tazminatın 

hesabına yarayacak bütün ayrıntıların bilinmesi aranmaz. 389 

Azami süreye göre ise, haksız fiil sebebiyle tazminat davası açma hakkı , 

herhalde zarar verici fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren on yıl geçmekle 

zamanaşımına uğrar. Buna göre on yıl içinde zarar ve zarardan sorumlu olan kişi  

öğrenilememişse  ve bu nedenle bir yıllık zamanaşımı süresi işlemeye başlamasa bile 

haksız fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren on  yıl geçmişse tazminat davası açma 

hakkı zamanaşımına uğramış olur. Yine on yıllık süre içinde, zararın ve zarardan 

sorumlu kişinin  öğrenilmesinden itibaren bir yıllık süre dolmuş ise on yıllık sürenin 

bir rolü kalmaz ve tazminat davası açma hakkı bir yıllık sürenin dolmasıyla 

zamanaşımına uğrar. 390 

İstisnai süre ise TBK m.60 f.2’de düzenlenmiştir. Buna göre, haksız fiil aynı 

zamanda ceza kanunları uyarınca daha uzun ceza davası zamanaşımına tabi bir suç 

teşkil ediyorsa tazminat davası da ceza davası zamanaşımına tabi olur.  Bunun için 

kamu davasının açılmış olması da gerekmez. Bu süre suçun işlendiği tarihten itibaren  

işlemeye başlar. “Haksız eylem aynı zamanda suç oluşturuyorsa dava zamanaşımı için  ceza 

zamanaşımı uygulanır. Bunun için kamu davasının bulunması koşul değildir.” 
391 

Ceza davası zamanaşımı süresi  on yıldan fazla ise, bu uzun zamanaşımı 

süresi hem bir yıllık hem de on yıllık zamanaşımı süresinin yerini alır. Ancak eğer 

ceza davası zamanaşımı süresi on yıldan kısa ise,  TBK m.60’daki bir yıllık 

zamanaşımı süresi ceza davası zamanaşımı süresi sona ermeden etkili olmaz.  TBK 

m.60’daki on yıllık azami süre ise etkisini sürdürür.392 

                                                
389 Oğuzman, Öz, a.e, s.523 
390 Oğuzman, Öz, a.e, s.525 
391 (çevirimiçi)http://www.bakale.com/ictihatlar.php?kat=3&siralama=SiraNo&artanazalan , 3 Ocak 
2008 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 4 HD, 25.04.2005, 2004/10274E. 2005/4340K. 4 HD 
2003/5827E. 2003/11431K. , 10.10.2003, 4 HD, 2002/4637E. 2002/5597K.  09.05.2002, 4 HD, 
2002/11464E. 2003/1792K. 25.02.2003 3 HD, 1989/6349E. 1990/2546K. 26.03.1990  4 HD, 
1986/4736E. 1986/5453K. 08.07.1986 , 4 HD, 2000/10138E. 2001/1232 K. 08.02.2001 4  HD, 
2001/13400E. 2002/4376K. 08.04.2002 , 4 HD, 1999/1163E. 1999/3022K. 08.04.1999, 4 HD, 
1996/1033E. 1996/1461K. 07.03.1996, 4 HD, 2000/10296E. 2001/1183K. 18.02.2001) 
392 Oğuzman, Öz, a.g.e, s.526 
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Kamulaştırmasız el atma,  Sonuç ve Öneriler bölümünde de bahsedileceği 

üzere sadece idarenin haksız fiili olmayıp aynı zamanda Türk Ceza Kanunu (TCK) 

m.261’de düzenlenen “kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf” suçunu da 

oluşturmaktadır. Sözkonusu suçun cezası dikkate alındığında bu suça ilişkin  ceza 

davası zamanaşımı süresi 8 yıldır.( TCK m.66 gereği) Bu durumda,  8 yıllık süre 

TBK m 60’daki 10 yıllık süreden daha az olduğundan TBK m.60’daki 1 yıllık 

zamanaşımı süresi bu 8 yılın bitiminden itibaren  işlemeye başlayacak ( yani toplam 

9 yıl olacak)  aynı zamanda TBK m.60’daki azami zamanaşımı süresi ( 10 yıl) da 

uygulanma alanı bulacaktır. 

TBK m.132 ve 133’deki zamanaşımının durması  ve kesilmesine ilişkin 

hükümler burada da uygulama alanı bulur. Ayrıca , bedel davalarında faiz talebi  

hakkında yapılan açıklamalar tazminat davaları için de aynen geçerlidir.  

d.   Görevli  ve Yetkili  Mahkeme 
Görevli mahkeme,  müdahalenin men’i ve bedel davalarında olduğu gibi 

HUMK’nun genel hükümlerine  göre davanın açıldığı tarihteki değer esas alınarak 

saptanır. Davanın açıldığı tarihteki değeri  5.910 – YTL ve 5.910-YTL’nin altında 

bulunan davalarda Sulh Hukuk Mahkemesi, 5.910- YTL’nin üstünde olan davalarda 

Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.  

Tazminat davalarında , taşınmazın  aynına ilişkin bir uyuşmazlık söz konusu 

olmadığından,  HUMK m.13’deki kesin yetki kuralının uygulanmayacağı kabul 

edilmektedir. Genel yetki kuralı gereği davalının ikametgahı mahkemesi yetkilidir. 

(HUMK m.9/1) Ayrıca HUMK m. 21 gereği haksız fiilin gerçekleştiği yer 

mahkemesi olan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.  Davacı , 

tazminat davasını isterse taşınmazın bulunduğu yerde ( idarenin haksız fiili 

gerçekleştirerek taşınmaza el attığı yerde) isterse de davalı idarenin ikametgahı 

mahkemesinde açabilir. 393 

4. ECRİMİSİL ( HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI)  DAVASI 
Hukukumuzda kira parası esaslarına göre hesaplanan ve ecrimisil diye 

adlandırılan ayrı ve özel bir tazminat türü  yoktur. Ecrimisil sözü hukukumuza 

                                                
393 Ulusoy, a.g.e, s.80 
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Mecelle’den aktarılarak kullanılagelmiş  ancak aslı ( haksız işgal nedeniyle tazminat) 

olarak nitelenen özel bir zarar giderim biçimidir. 394 

 Kamulaştırmasız el atma açısından bir değerlendirme yapıldığında,  idarenin 

yetkisi olmadan kişinin taşınmazını işgal şeklindeki bu hareketi kişinin  haksız 

işgalinden  farklı değildir. İdare böyle bir hareketi geçekleştirdiğinde mütecaviz ( 

fuzuli şagil) durumundadır.Nitekim Fransız hukukunda da idarenin fuzuli işgal 

halinde bir mütecaviz olarak kişilerin  tabi olduğu  kurallara tabi olacağı ve bu 

durumda özel  hukuk kurallarının uygulanacağı  ve adliye mahkemelerinin görevli  

olacağı kabul edilmektedir. Aynı durum Türk hukuku açısından da geçerlidir. 395 

Böyle bir  durumda taşınmazına el atılan malik , kamulaştırmasız el atan idare 

taşınmazda haksız işgalci durumunda olduğundan ve malik bu süre içinde 

taşınmazını kullanamadığından, ondan yararlanamadığından ecrimisil talep 

edebilecektir. 396  

Ecrimisil , bir taşınmaz malın malikin rızası olmaksızın başka  bir kişi 

tarafından işgali üzerine mülkiyet sahibinin işgal edenden isteyebileceği tazminattır. 

Bir taşınmazın kullanılmasından doğan menfaatin yada yararın para ile 

değerlendirilmesidir.397Diğer bir deyişle ecrimisil, taşınmazın  haksız işgal edilmiş ve 

kullanılmış olmasından dolayı kira karşılığı verilmesi gereken bir tazminattır. 398 

Ecrimisil kötüniyetli zilyedin, başkasına ait olduğunu bildiği yada bilecek durumda 

bulunduğu bir taşınmazı kendi malı imiş gibi kullanması kiraya verip, kirayı toplamış 

olması  gibi  haksız işgal hallerinde  ödemesi gereken bir  tazminat olup , özel bir 

zarar giderim biçimidir. 399 

Yargıtay kararlarında ise ecrimisil, “kötü niyetli işgalcinin sorumlu olduğu tazminat 

olup, en azı kira geliri en çoğu da tam kar mahrumiyetidir” şeklinde tanımlanmaktadır. 400 “ 

                                                
394 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( HGK, 1979/2-66E. 1982/1K. 13.01.1982) 
395  Oğuzman,  a.g.e , s.819 
396 Mustafa Hamarat, „Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Davalar ve 20 Yıllık Hak Düşürücü 
Süre“, 14 Eylül 2006, ( çevirimiçi)http://www.hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=50, 19 Eylül 
2007 ( çevirimiçi)http://www.aktifhukuk.org/arsiv/4/mustafahamarat.htm, 20 Eylül 2007 
397 Ulusoy, a.g.e, s.69-70 
398 Şahiniz, a.g.e, s. 224 
399 Atilla Öztürk, “Ecrimisil”,  
( çevirimiçi)http://www.hukukveyasam.org/turkce/konu_detay.aspx?id=25, 9 Ekim 2007 
400(çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr(çevirimiçi)http://www.istanbulbarosu.org.tr/yayinlar/BaroD
ergileri/ibd/20061/ibd200613hd3.pdf, 20 Eylül 2007 ( 3 HD, 2004/12876E 2004/12373K, 09.11.2004, 
HGK, 1970/1-56E 1974/312K, 30.03.1974, 3 HD, 2005/12258E 2005/14092K, 04.07.2005, 3 HD, 
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Haksız işgalden dolayı istenebilecek ecrimisil miktarı tam kar mahrumiyeti olabileceği gibi 

taşınmazın getirebileceği kira parası da olabilir. Tam kar mahrumiyeti taşınmazın davacı tarafından 

kullanılamaması nedeniyle elde etmekten mahrum kaldığı kardır. Kira geliri ise , taşınmazın normal 

olarak getirebileceği kira parasından ibarettir.” 401  “Davacılar tam gelir istemişlerdir. Bu durum 

karşısında , bu tür zararın varlığını  ve kapsamını davacıların ispatlaması gerekir.” 
402

“Davacı taraf 

işgal nedeniyle daha fazla bir zararı olduğunu ileri sürüp kanıtlayamadığına göre bu yerin davacılar 

tarafından kiraya verilip kira gelirinden yararlanacakları ve davacıların zararının bu kira geliri 

olduğu kabul edilerek ... kira esası üzerinden ecrimisil saptanarak ona hükmetmek gerekir.” 403 Bu 

kararlardan da anlaşılacağı üzere, davacı eğer tam gelir talep etmişse  haksız işgal 

nedeniyle daha fazla bir zarara uğradığını  ispat etmek  zorundadır. Davacı haksız 

işgal nedeniyle daha fazla bir zarara uğradığını ispatlayamadığı takdirde, taşınmazın 

getireceği kira geliri esas alınarak ecrimisil miktarının hesaplanması gerekecektir.  

Kamulaştırmasız el atmada ecrimisil ise, taşınmazı haksız olarak kullanan 

idarenin malike ödeyeceği tazminattır. Taşınmaza  kamulaştırmasız el koyan idarenin 

sözkonusu taşınmaza herhangi bir hasar veya zarar vermediği halde, sırf bu yeri işgal 

etmiş ve dolayısıyla da maliki, bu yeri kullanmaktan alıkoymuş olması dolayısıyla 

ödeyeceği kira karşılığı bir tazminattır.404 Ecrimisil davası yoluyla taşınmaz malikine 

haksız işgal nedeniyle taşınmaza el atılan süre kadar kullanma çıkarlarının karşılığını 

talep etme hakkı tanınır.  

a. Koşulları 
Doktrinde kamulaştırmasız el atma hallerinde, el atan idare genellikle 

kötüniyetli haksız zilyet durumunda olacağından taşınmaz malikinin  müdahalenin 

men’i veya bedel davasının yanı sıra ayrıca malın haksız olarak alıkonulmasından 

kaynaklanan bütün zararlar karşılığında tazminat , elde edilen ürünler karşılığında 

tazminat, elde edilmesi ihmal edilen ürünler karşılığında tazminat ve kullanma 

çıkarları karşılığında tazminat talep edebileceği, idareye yöneltilecek bu tazminat 

taleplerinin dayanağının TMK m.995 hükmü olduğu kabul edilmektedir. İdarenin 

                                                                                                                                     
2005/5789E 2005/6294K, 09.06.2005, 3 HD, 2003/7861E 2003/8076K, 26.06.2003 3.HD 22.12.2003, 
2003/14571E 2003/14668K , HGK  30.03.1974  E.1970/1-56 K. 1974/312 3 HD, 2005/10666E. 
2005/13928K. 15.12.2005 3 HD, 2004/2818E. 2004/2811K. 29.03.2004 3 HD, 2005/195E. 
2005/4609K. 26.04.2005, 3 HD 2005/1356E. 2005/1783K. 24.02.2005,  3 HD, 2004/10227E. 
2004/11052K. 14.10.2004) 
401 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 3 HD, 2002/2218E. 2002/4633K. 30.04.2002) 
402 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( HGK, 1996/3-246E. 1996/360K. 22.05.1996) 
403 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( HGK, 1983/3-668E. 1985/432K. 10.05.1985) 
404 Şahiniz, a.g.e, s.224 Ulusoy, a.g.e, s.70 Arcak, a.g.e, s. 21-22 
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kullanma çıkarlarından ( ecrimisil) sorumluluğunun TMK m.995 hükmüne tabi olan 

kusur ve zarar şartlarından arındırılmış kendine özgü bir sorumluluk niteliği taşıdığı 

ifade edilmektedir.  405  

 TMK m. 995 hükmünden de anlaşılacağı üzere , kamulaştırmasız el atan 

idarenin ecrimisil ödemekle sorumlu olabilmesi için kötüniyetli zilyet durumunda 

olması gerekir. “Uygulamda haksız işgal tazminatı olarak adlandırılan ecrimisile hükmedebilmek 

için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi gerkir. Bu koşullar , işgal eyleminde bulunan kişinin kötü 

niyetli olması ve bu işgal sonucu hak sahibinin zarara uğramasıdır.”  406 “...ecrimisil isteminin 

dayanağı bulunan Medeni Kanunun 908. maddesine göre , davalının taşınmazı  kötüniyetle işgal 

etmesi  halinde  ancak tazminata hükmedilebilir.” 407 Bu doğrultuda birçok Yargıtay kararı 

bulunmaktadır.408Zilyet olduğu şeyde hakkı olmadığını bilen veya durum ve şartlara 

göre bilmesi için gereken özeni göstermeyen kimse kötüniyetli sayılır.409 Kural 

olarak iyiniyetin varlığı bütün zilyetlik süresi için aranır. Başlangıçta iyiniyetli olan 

zilyet sonradan zilyetliğinin haksız olduğunu öğrenirse zilyetliğinin iyiniyetli olduğu 

devre için iyiniyetli zilyetlik hükümleri  ( TMK m.993-994), zilyetliğinin kötüniyetli 

olduğu devre için kötüniyetli zilyetlik hükümleri ( TMK m.995) uygulanır.410 

Taşınmazın mülkiyeti uyuşmazlık konusu ise, bu durumda hem davalı hem davacı 

mahkemece hüküm verilip kesinleşinceye kadar  iyiniyetli kabul edilir.Mahkemece 

verilen hükmün kesinleştiği tarihten itibaren aleyhine hüküm verilen tarafın 

kötüniyeti başlar ve bu an ecrimisilin başlangıcı olur.411
 “Yargıtay’ın yerleşmiş 

uygulamasına göre; ecrimisilin davacının aldığı çekişmeli taşınmazın mülkiyetinin tespitine dair 

                                                
405 Şahiniz, a.e, s.216-223 
406 ( çevirimiçi)http://kazanci.com.tr ( 14 HD, 31.01.2002 , 2002/8942E. 2002/548K.)   
407 ( çevirimiçi)http://kazanci.com.tr ( 3 HD, 1990/404E. 1990/8080, 18.10.1990) 
408 ( çevirimiçi)http://kazanci.com.tr ( 3 HD, 1990/2910E. 1990/9553K. 22.11.1990 , 3 HD 
2005/195E. 2005/4609K. 26.04.2005, 3 HD, 2005/1356E. 2005/1783K. 24.02.2005, 3 HD 
2004/7879E. 2004/8457K. 13.09.2004 , 3 HD, 2004/1482E. 2004/2885K. 29.03.2004, 3 HD 
2004/1583E. 2004/1772K. 08.03.2004 , 3 HD 2004/10227E. 2004/11052K. 14.10.2004 , 3 HD, 
2005/12356E. 2005/14234K. 22.12.2005, 3 HD 2002/2212E. 2002/2993K. 28.03.2003, 3 HD 
2004/2818E. 2004/2811K. 29.03.2004, 3 HD 2002/6078E. 2002/6932K. 13.06.2002, HGK 2002/3-
1060E. 2002/1111K. 25.12.2002, 3 HD 2002/2936E. 2002/3492K. 08.04.2002, 3 HD 2003/176E. 
2003/297K. 23.01.2003, 3 HD 2005/1199E. 2005/1694K. 22.02.2005 , 3 HD 2005/757E. 2005/909K. 
08.02.2005 , 3 HD 2004/3133E. 2004/3346K. 06.04.2004, 3 HD 2004/12086E. 2004/12136K. 
04.11.2004 HGK, 03.11.1982, 1982/3-53E. 1982/875K.) 
409 Nihat Yavuz, Uygulamada Ecrimisil ( Haksız İşgal Tazminatı) Davaları, Ankara, Turhan, 1997, 
s. 3-4 Ulusoy, a.g.e, s.70 Oğuzman, Seliçi, a.g.e, s. 108 
410 Oğuzman, Seliçi, a.e, s.104 
411 Atilla Öztürk, “Ecrimisil”, 
(çevirimiçi)http://www.hukukveyasam.org/turkce/konu_detay.aspx?id=25, 9 Ekim 2007 
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ilamın kesinleştiği tarihten itibaren başlaması gerekir. Zira, mülkiyet bu tarihte davacılar eline geçer 

ve davalının tapuya dayalı iyi niyeti de bu tarihte sona erer.” 412 

İdarenin ecrimisil ödemekle sorumlu olabilmesi için gerekli olan diğer bir 

şart taşınmazın haksız olarak işgal edilmiş olmasıdır. Haksız işgal, bir kimsenin 

başkasına ait olduğunu bildiği veya bilebilecek durumda bulunduğu bir taşınmazı 

işgal ederek malikin kullanımına engel olmasıdır. İdarenin taşınmaza 

kamulaştırmasız  el atması hukuka uygunluk sebepleri sözkonusu olmadıkça 

herhalde hukuka aykırı ( haksız) olacağından haksız işgal şartı da gerçekleşmiş 

olacaktır. Yargıtay  da davalının ecrimisile mahkum edilebilmesi için haklı ve geçerli 

bir neden olmaksızın taşınmazı işgal etmesini  aramaktadır. 413 “ TMK’nun 993-995 

madde hükümleri tarafından düzenlenmiş ve uygulamada ecrimisil olarak isimlendirilen bir istemin 

de  bulunduğu kabul edilen yasal tasfiye işlemi , halihazır zilyedin , iadesi istenen  taşınmaz ( nesne) 

üzerinde, iadeyi engelleyecek bir hakka sahip olmamasını gerektirir.”
414O halde, eğer davalı, 

herhangi bir işgalinin bulunmadığını yada işgalinin haklı olduğunu ispat ederse 

ecrimisil ödemekle sorumlu tutulamayacaktır. 415 

Yine  , idarenin ecrimisil ödemekle  sorumlu tutulabilmesi için taşınmaz 

malikinin veya zilyedin  bir zarara uğramış olması şart değildir. Mahkemeler uzun 

bir süre idarenin ecrimisil ödemekle sorumlu tutulabilmesi için hak sahibinin zarara 

uğramış olup olmadığını araştırarak, zarara uğrayan hak sahibinin ecrimisil davasının 

kabulüne, zarara uğramayan hak sahibinin  davasının  ise reddine karar vermişlerse 

de, bugün taşınmaz kiraya verilebilecek bir nitelik taşıyorsa hak sahibinin bir zararı 

olup olmadığına bakılmaksızın ecrimisil davalarının kabulüne karar verilmektedir. “ 

İşgal zararı , gelir getirebilecek bir yerin , işgali nedeni ile malikin  o yerden olağan biçimde 

yararlanamaması yüzünden malvarlığında meydana gelecek artışa engel olunması olarak da ifade 

edilebilir.”
416 “Mahkemece öncelikle dava konusu taşınmazın kiraya verilmesinin mümkün olup 

olmadığı, kiraya verilmesi mümkün değil ise ecrimisil davasının reddine karar verilmesi...gerekir.” 

                                                
412 ( çevirimiçi)http://kazanci.com.tr ( 3 HD, 2004/2963E. 2004/3034K. 01.04.2004 HGK, 1996/3-
246E. 1996/360K. 22.05.1996 3 HD, 1990/404E. 1990/8080, 18.10.1990 5 HD, 2003/13033E. 
2004/578K. 28.01.2004 ) 
413 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 1 HD, 2002/6400E 2002/8466K, 09.07.2002, 3 HD, 
2003/7861E 203/8076K, 26.06.2003 1. HD 23.10.2003, E.2003/10526E. 2003/11265K.,1 HD, 
29.04.2004, 2004/4601E. 2004/5047K  1 HD, 2007/1563E. 2007/3062K. 22.03.2007 , 1 HD, 
2004/11371E. 2004/12080K. 27.10.2004  1 HD, 2005/59E. 2005/834K. 03.02.12005) 
414 (çevirimiçi)http://kazanci.com.tr  ( 3 HD, 2004/9291E. 2004/9405K. 20.09.2004) 
415 (çevirimiçi)http://kazanci.com.tr  ( 3 HD, 2003/12720E. 2003/13051K. 03.11.2003) 
416 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr (HGK, 1996/3-246E. 1996/360K. 22.05.1996) 
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417Kararlardan anlaşıldığı üzere, önemli olan taşınmazın gelir getirebilecek nitelikte- 

diğer bir deyişle kiraya  verilebilir- olmasıdır. Şayet taşınmaz kiraya verilebilecek bir 

nitelik taşımakla birlikte , kötüniyetli zilyet bu taşınmazı kiraya vermeyip, bizzat 

kullanmakla bu ürünü elde etmeyi ihmal etmiş sayılarak TMK  m. 995 uygulanmalı 

ve elde etmeyi ihmal ettiği ürünlerin tazminine karar verilmelidir. Ancak eğer 

taşınmaz kiraya verilemeyecek nitelikteyse, zilyet kötüniyetli olsa dahi herhangi bir 

tazminat ödemekle sorumlu tutulamayacaktır. 418Yargıtay da zararın aranmayacağı 

doğultusunda kararlar vermektedir. “ ..Ancak olayda davacı belediye özellik taşıyan bir zarara  

uğradığını belirtmediğine , yani dava edilen yeri kendisi kullanmakta iken buna engel olunmasından 

ötürü belirli bir zarar uğradığını veya belirli bir miktar üzerinden kiraya vermekte iken bu olanaktan 

yoksun kaldığını ileri sürmediğine göre ( ecrimisil) olarak nitelendirilen en az  zarar karşılığının 

hüküm altına alınması isteğinin kabulü zorunludur. Davaya konu olay gibi özellik taşıyan durumlarda 

, davacı belediyenin dava edilen yeri kullanmadığından ve kiraya vermediğinden , boş olarak duran 

yerin işgalinden ötürü davacının zarar görmediğinden bahisle yüzeyde kalan bir incelemeye 

dayanılarak reddedilmesi doğru değildir. Fuzuli  şagil, işgal ettiği taşınmazı kiraya verip gelir 

sağlayacak , yer sahibi fuzuli şagilden bir şey istemeyecek. Böyle bir  kabul tarzı hayatın gerçeklerine 

akıl, ve  adalet  icaplarına aykırı düşer.” 419 Ancak bazı Yargıtay kararlarında ,  fuzuli 

işgalin  bir haksız  fiil  olduğu  ve ancak zarara uğramış olan mal sahibinin elkoyma 

ödencesi isteyebileceği kabul edilmiştir. Yani ecrimisil davasının da bir tür haksız fiil 

tazminatı davası niteliğini taşıdığı, ancak malik zarar görmüşse tazminat talep 

edebileceği  Yargıtayca  belirtilmektedir.“ Bir taşınmazın sahibinin izni alınmadan ve geçerli 

bir nedene dayanmadan işgal edilmesi halinin, haksız fiil niteliği taşıyan bir eylem  olduğu 

şüphesizdir.”  420  “Uygulamda haksız işgal tazminatı olarak adlandırılan ecrimisile hükmedebilmek 

için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekir. Bu koşullar , işgal eyleminde bulunan kişinin kötü 

niyetli olması ve bu işgal sonucu hak sahibinin zarara uğramasıdır.” 
421 “ Zarara uğramamış olan 

malik ecrimisil adı veya başka bir ad altında herhangi bir tazminat isteyemez. Bu husus HGK’nun 

                                                
417 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD 2006/12669E. 2007/1179K. 06.02.2007) 
418 Oğuzman, Seliçi, a.g.e, s. 112-113 Ulusoy, a.g.e, s.70  
419 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( HGK 1970/1-56E 1974/312K, 30.03.1974) 
420Böke, a.g.e, s.76  Mustafa Hamarat, „Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Davalar ve 20 Yıllık 
Hak Düşürücü Süre“, 14 Eylül 2006,  
( çevirimiçi)http://www.hukukunustunlugu.org/content.aspx?id=50, 19 Eylül 2007  
( çevirimiçi)http://www.aktifhukuk.org/arsiv/4/mustafahamarat.htm, 20 Eylül 2007  
( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( HGK, 1972/6-497E. 1973/225K. 21.03.1973, 3 HD, 
2002/4786E. 2002/6466K. 04.06.2002 HGK, 1981/3-995E 1983/1402K, 28.12.1983 HGK, 1970/1-
56E 1974/312K, 30.03.1974 HGK, 1990/3-529E. 1991/2K. 23.01.1991 3 HD 17.02.2005, 2005/863E. 
2005/1542K., 3 HD 17.02.2005, 2004/1153E. 2004/1030K.) 
421 ( çevirimiçi)http://kazanci.com.tr ( 14 HD, 31.01.2002 , 2002/8942E. 2002/548K.) 
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09.01.1963 gün ve 1/8 E. 7 sayılı kararı ile 18.04.1973 gün 969-1-573-325 sayılı kararında 

tekrarlanmış ve Yargıtay uygulamaları hep bu yolda gelişmiştir.”
422 O halde, Yargıtay’ın  bazı 

kararlarında ecrimisil için zarar şartını aradığı  ve ecrimisil talebine dayalı olarak 

açılan davaları haksız fiil tazminatı  davası olarak kabul ettiği söylenebilir. 

Kamulaştırmasız el atan idarenin ecrimisil ödemekle sorumlu tutulabilmesi 

TMK m.995 gereği kusurlu olmasına da bağlı tutulmamıştır.  

Kannatimizce , idarenin ecrimisil ödemekle sorumlu tutulabilmesi için TMK 

m.995 hükmü gereği,  taşınmazda kötüniyetli  zilyed olması, zilyetliğinin haklı ve 

geçerli bir sebebe dayanmaması gereklidir. Ancak, idarenin  kusurlu olması 

aranmamıştır. Taşınmaz malikinin zararı ise taşınmazın getireceği kiradan ibarettir. 

Dolayısıyla  taşınmaz kiraya verilebilecek bir nitelik taşıyorsa kötüniyetli zilyet 

durumunda olan idare bu taşınmazı kiraya vererek elde ettiği ürünleri ( kira 

bedellerini)  yada taşınmazı kiraya vermeyip bizzat kullansa bile  elde etmeyi ihmal 

ettiği ürünleri  ( kira bedellerini)  taşınmaz malikine tazminat olarak ödeyecektir. Bu 

durumlarda taşınmazın getirdiği veya kiraya verilmiş olsaydı getirebileceği kira 

bedellerinin  taşınmaz malikinin uğradığı  zararı oluşturacağı söylenebilir.Ancak, 

eğer taşınmaz kiraya verilebilecek bir nitelik taşımıyorsa kötüniyetli , haksız ve 

geçersiz sebebe dayalı zilyetlik olguları tek başına ecrimisil talebine hak 

kazandırmayacaktır, zira bu durumda taşınmaz malikinin bir zararı yoktur. 

Dolayısıyla taşınmazın kiraya verilebilir olup olmamasına göre ecrimisil davalarının 

kabulü veya reddi  yoluna gidilmesi, taşınmaz malikinin bir zararının olup 

olmadığının araştırılması anlamına gelmekte ve bu bağlamda  zarar da ecrimisil 

sorumluluğunun gerçekleşebilmesi için gerekli şartlar arasında yer almış olmaktadır.  

TMK m. 995’deki şartarın gerçekleşmesi halinde kamulaştırmasız el atan 

idarenin sorumluluğunun kapsamı şöyle olacaktır:423 

1-İdare  taşınmazı geri vermekle birlikte taşınmaza verdiği zararları ve 

taşınmaz malikinin taşınmazı kullanmasını  engellemiş olmasından doğan zararları 

tazmin edecektir. “ Kötüniyetli zilyet , taşınmazın (nesnenin) haksız olarak alıkonulmasından 

kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur.” 424 

                                                
422 ( çevirimiçi)http://kazanci.com.tr  (3 HD, 1988/6169E. 1988/6841K. 30.06.1988) 
423 Oğuzman , Seliçi, a.g.e, s. 108-112 
424 ( çevirimiçi)http://kazanci.com.tr ( 3 HD, 2004/9291E. 2004/9405K. 20.09.2004) 
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2- İdare, elde ettiği ürünler karşılığında tazminat ödeyecektir. İdarenin  

topladığı mahsulün ( doğal ürünler) veya tahsil ettiği kira bedellerinin ( hukuki 

ürünler) tazmini bu niteliktedir. 

3-İdare, elde etmeyi ihmal ettiği ürünler karşılığında tazminat ödeyecektir.Bu 

bağlamda mahsulün toplanmayarak telef olması veya kiraların tahsil edilmeyerek 

zamanaşımına uğramış olması veya kiraya verilebilecek bir malın kiraya verilmemiş 

olması halinde  idare bu ürünleri elde etmeyi ihmal etmiş sayılarak bunları tazmin 

edecektir. 

4-İdarenin  taşınmazı  bizzat kullanarak ondan  yararlanması ise ancak 

sözkonusu taşınmaz kiraya verilebilecek bir nitelik taşıyorsa tazminatı 

gerektirecektir. Bu durumda , idare bu taşınmazı kiraya vermeyip bizzat kullanmakla 

bu ürünü elde etmeyi ihmal etmiş sayılacak ve elde etmeyi ihmal ettiği ürünler 

kapsamında tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.Ancak taşınmaz kiraya 

verilebilecek nitelikte değilse, sadece idarenin  kötüniyetli olması tazminatla sorumlu 

olmasını  gerektirmeyecektir.  

Belirtmek gerekir ki, idarenin  kullanma dışında mal sahibinin maldan elde 

edmeyeceği veya elde etmeyeceği bazı karlar sağlaması halinde bu karlardan 

sorumluluğuna TMK m.995’e göre değil, TBK m.414’deki vekaletsiz iş görme 

hükümlerine göre  gidilebileceği kabul edilmektedir. 425 

Yargıtay ecrimisil davasının kabul edilebilmesi için davacının taşınmaz  

haksız olarak işgal edilmediği  takdirde , bu yerden nasıl yararlanacağını ispat etmesi 

gerektiğini kabul etmekte, aksi halde davanın reddedilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır.  Diğer bir deyişle, zarar gördüğünü iddia eden davacının taşınmaz 

işgal edilmemiş olsa idi elde edeceği geliri ve işgalin bu geliri elde etmesini 

engellediğini ispat etmesi gerekmektedir. “.. davacının uğradığı zarar davalı idarenin haksız 

işgaline dayanan yoksun kalınan gelir , kaybedilen kazanç imkanıdır, zarar gören davacının taşınmaz 

işgal edilmemiş olsa idi ileri sürdüğü geliri elde edeceğini, sonra da sözkonusu işgalin bu gelirin elde 

edilmesini engellediğini ispat etmesi gerekir... ecrimisil miktarı hesap edilirken otopark kirasının esas 

alınabilmesi için taşınmazı otopark olarak kullanacağını ispat etmesi icap eder.Davacının  bu 

konudaki soyut iddiası ve otopark kirası kadar bir zararın gerçekleştiğine ilişkin zayıf bir ihtimal , 

iddianın ispatı için yeterli kabul edilmez.” “ ..dava konusu kısmın kat maliklerince kamulaştırmasız el 

                                                                                                                                     
 
425 Oğuzman, Seliçi, a.g.e, s. 113 
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atmadan önce otopark olarak kullanıldığı iddia ve ispat edilemediğine göre ecrimisil tazminatı 

talebinin reddine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesinin hatalı olduğuna...”  426  

Taşınmaz için ecrimisile hükmedilirken taşınmazın bulunduğu  mevkiideki 

diğer taşınmazların dava tarihinden geriye doğru ecrimisil istenilen süre içinde kiraya 

verilip verilmedikleri, veriliyor iseler nasıl ve ne şekilde kiralandıklarının 

araştırılması , gerektiğinde emsal kira sözleşmelerinin de getirilerek incelenip 

ecrimisil miktarının hesap edilmesi gerektiği kabul edilmektedir. “ …Taşınmaz arsa 

vasfındadır.Ecrimisile hükmedilebilmesi için taşınmazın bulunduğu mevkideki diğer arsaların dava 

tarihinden geriye doğru ecrimisil istenen süre içinde kiraya verilip verilmedikleri , veriliyor iseler 

nasıl ve ne şekilde kiralandıklarının davacıya ispatlattırılarak ve emsalleri de ibraz ettirilerek 

alınacak bilirkişi raporu doğrultusunda hüküm kurulması gerekirken…”  427 

Yargıtay kararlarında idarenin taşınmaza kamulaştırmasız el atma tarihinin 

kesin olarak saptanması ondan sonra belirlenen bu el atma tarihinden itibaren dava 

tarihine kadar geçen süre içerisinde taşınmazın getireceği kira gelirinin belirlenmesi 

ve bu miktarın ecrimisil olarak idareden tahsiline karar verilmesi gerektiği 

belirtilmektedir.“ .. davalı idarece kamulaştırılmaksızın el atılan taşınmazın el atma tarihinden 

dava tarihine kadar getireceği kira geliri bilirkişi marifetiyle tespit ettirilerek, belirlenecek miktarın 

davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken....istemin reddine karar verilmesi doğru 

görülmemiştir.”
428 

Yargıtay haksız işgal karşılığı olarak istenen ecrimisil miktarının farazi 

kullanım biçimlerine göre değil, emsal taşınmazların kullanım şekilleri ve davacının 

önceki kullanımı bakımından mahrum kaldığı yararlanmalar açıklanıp dayanakları 

                                                
426Böke, a.g.e, s.74-75 s. 77-78 (çevirimiçi)http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=5438, 
24 Eylül 2007 (çevirimiçi) http://www.kazanci.com.tr ( 3 HD, 1999/6070E 1999/6902K, 29.06.1999 5 
HD, 2002/3 E 2002/2031K, 29.01.2002 5 HD 1994/18791E.  1994/21420K. 09.11.1994  3 HD 
2001/9912E 2001/10410K, 29.11.2001 3 HD, 2002/2218E. 2002/4633K. 30.04.2002 5 HD, 
2004/9324E. 2004/10198K. 19.10.2004)    
427 Böke, a.e, s.74-77 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 3 HD, 1999/6070E 1999/6902K, 
29.06.1999, 5 HD, 2002/1435E 2002/2653K, 04.02.2002, 5 HD, 2002/2565E 2002/5039K, 
05.03.2002, 3 HD, 2004/12876E 2004/12373K 09.11.2004 5 HD 28.01.2004, 2003/13033E. 
2004/578K., 5 HD, 25.01.2007, 2006/14340E. 2007/341K 5 HD, 2006/12669E. 2006/1179K. , 
06.02.2007 5 HD, 2007/962E. 2007/3432K.  19.03.2007 3 HD, 2005/1168E. 2005/1415K. 
17.02.2005, 3 HD, 2005/12423E. 2005/14532K. 27.12.2005, 3 HD, 2004/9935E. 2004/9521K. 
21.09.2004 , 3 HD, 2004/7879E. 2004/8457K. 13.09.2004  5 HD, 2006/12669E. 2007/1179K. 
06.02.2007, 5 HD 2007/8836E. 2007/10572K. 01.10.2007 5 HD, 2005/1980E. 20505/5563K. 
09.05.2005) 
428 Böke, a.e, s. 78  Şahiniz, a.g.e, s. 224’deki kararlar ( 5 HD, 18.09.1997, 1997/10553E 12944K, 3 
HD, 2001/9912E 2001/10410K, 29.11.2001, 5 HD, 1995/11059E, 1995/12321K, 26.06.1995) 
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gösterilmek suretiyle hesaplanması gerektiğini kabul etmektedir.429Tazminat 

miktarının emsallere göre karşılaştırma ve değerlendirme yapılarak belirlenmesi 

gerektiği vurgulanmakta, varsayımlara dayalı olarak herhangi bir  kıstas 

belirtilmeden genel deyimlerle ecrimisil miktarının tayininin doğru olmadığı 

belirtilmektedir. “… tarafların ( ve varsa bilirkişlerin bulunduğu ) emsal kira sözleşmeleri aslı 

veya onaylı örnekleri dosyaya alınmalı, dava konusu taşınmazlar ve taraf emsalleri tek tek gezilip 

incelenmeli, veriler somutlaştırılarak emsallerin dava konusu yerler ile ayrı ayrı konumu, çevresi, 

yüzölçümü, kira başlangıç tarihi ve kira süreleri , kullanım şekli bu arada dava konusu yerlere el 

atılmadan önce ne şekilde kullanıldığı yararlanıldığı da varsa belgeleriyle açıklanarak tüm nitelikleri 

karşılaştırılmalı..”  430 

Yargıtayca ecrimisil miktarının belirlenmesinde kabul edilen diğer önemli bir 

husus da, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde , taşınmazın ilk dönemde 

mevcut haliyle serbest koşullarda getirebileceği kira parasının rayice göre 

belirlenmesinden sonra, takip eden yıllarda ilk dönem için belirlenen miktara TEFE 

artış oranının “ tamamının” yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak 

koşuluyla ecrimisil bedelinin rayiç değere göre takdir edilmesidir. Önceki dönem için 

belirlenen ecrimisil miktarına TEFE artış oranının tamamı yansıtılmadan daha düşük 

bir oranın uygulanması doğru bulunmamaktadır. 431 

                                                
429 Şahiniz, a.e, s. 225  ( 5 HD, 21.03.1985, 1985/2204E 3208K.) 
430 Böke, a.g.e, s. 74-77  Ulusoy, a.g.e, s. 305-306 s. 335-336 s. 339-340 s. 354-355 ( 
çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 3 HD, 2001/9912E 2001/10410K, 29.11.2001 3 HD, 
1999/6070E 1999/6902K, 29.0361999, 5 HD, 2002/1435E 2002/2653K, 04.02.2002, 5 HD, 2565E 
2002/5039K, 05.03.2002, 5 HD, 1995/11059E 1995/12321K, 26.06.1995 3 HD, 2001/9912E 
2001/10410K, 29.11.2001, 3 HD, 2004/12876E, 2004/12373K, 09.11.2004) 
431 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 3 HD, 2005/10946E 2005/13743K, 13.12.2005, 3 HD, 
2005/5789E 2005/6294K, 09.06.2005, 3 HD, 2005/12258E 2005/14092K, 04.07.2005   3 HD, 
22.12.2003 2003/14751K. 2003/14668E 3 HD ,13.12.2001, 2001/10345E 2001/10839K. 3 HD, 
2004/2818E. 2004/2811K. 29.03.2004 3 HD 2005/757E. 2005/909K. 08.02.2005, 3 HD, 2005/1690E. 
2005/2138K. 03.03.2005, 3 HD, 2005/1199E. 2005/1694K. 22.02.2005, 3 HD, 2003/176E. 
2003/297K. 23.01.2003, 3 HD, 2004/1756E. 2004/1913K. 09.03.2004, 3 HD 2004/1762E. 
2004/1740K. 08.03.2004, 3 HD, 2005/1356E. 2005/1783K. 24.02.2005, 3 HD, 2004/10140E. 
2004/10034K. 28.09.2004, 3 HD, 1982/4557E. 1982/4568K. 01.11.1982, 3 HD 2002/6078E. 
2002/6932K. 13.06.2002, 3 HD 2004/10227E. 2004/11052K. 14.10.2004, 3 HD, 2005/12356E. 
2005/14234K. 22.12.2005 , 3 HD , 2002/6078E. 2002/6932K. 13.06.2002, 3 HD, 2002/2936E. 
2002/3492K. 08.04.2002 , 3 HD, 2002/2419E. 2002/2826K. 25.03.2002, 3 HD, 2004/1995E. 
2004/1771K. 08.03.2004, 3 HD, 2005/821E. 2005/1266K. 14.02.2005, 3 HD, 2004/12086E. 
2004/12136K. 04.11.2004, 3 HD, 2004/2822E. 2004/2813K. 29.03.2004, 3 HD, 2005/557E. 
2005/875K. 07.02.2005, 3 HD, 2004/12190E. 2004/12166K. 04.11.2004, 3 HD, 2003/12720E. 
2003/13051K. 03.11.2003, 3 HD, 2004/9277E. 2004/9863K. 27.09.2004, 3 HD, 2004/3642E. 
2004/3674K. 13.04.2004 , 3 HD, 2005/557E. 2005/875K. 07.02.2005 3 HD 2003/12720E. 
2003/13051K. 03.11.2003) 
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Ecrimisil tazminatı hesaplanırken, dava tarihinden geriye doğru her yıl için 

ayrı ayrı taşınmazın net gelirinin esas alınması, sadece bir yıla ait veriler ile 

yetinilerek hüküm kurulmaması  gerektiği kabul edilmektedir. “...dava tarihinden geriye 

doğru 5 yıl için her yılın gelir kaybı da ayrı ayrı hesaplanıp...hüküm kurulması gerekir.” “Ecrimisil 

tazminatının , dava tarihinden geriye doğru her yıl için ayrı ayrı taşınmazın net geliri esas alınarak 

belirlenmesi gerekir. Beş yıllık ecrimisilin 2000 yılı verileri ve gelirine göre hesaplandığı gözetilerek 

bilirkişi kurulundan ek rapor alınmadan.... fazla ecrimisile hükmedilmesi hatalıdır.” 
432 

Yargıtay ecrimisile hükmedilebilmesi için ihtilaf konusu taşınmaz üzerinde 

bina bulunmasının şart olmadığını,  taşınmazın kullanma biçiminin de bir önemi 

bulunmadığını kabul etmektedir.433 

Yargıtay önceki kararlarında kamulaştırmasız el atma hallerinde,  taşınmaz 

malikinin taşınmazın dava tarihindeki bedelini istemeye hakkı olduğu ayrıca 

ecrimisil talep edemeyeceği  sonucuna varmışken 434 daha sonra bu görüşünü 

değiştirerek 1956 tarihli 1/6 sayılı  YİBK’da kamulaştırmasız el atılan yer sahibinin 

mülkiyet hakkını sınırlayıcı bir kural getirilmediğinden bahisle  malikin ecrimisil de 

talep edebileceğini  başka bir deyişle gerek müdahalenin men’i gerekse de bedel 

davasıyla birlikte  yada bu davalardan ayrı davalar açarak ecrimisil talep edilmesinin 

mümkün olduğunu kabul etmiştir. “...16.05.1956 gün 1/6 sayılı İBK’nın kamulaştırmasız 

elatılan yerin sahibine mülkiyet hakkını sınırlayıcı bir kural koymadığından taşınmaz sahibinin 

ecrimisil isteme hakkının varlığını kabul etmenin zorunlu olduğuna...”  435 

 Yargıtay’a göre ecrimisil,  bedel davasıyla birlikte talep edilmişse ; taşınmaz 

maliki dava tarihinde bu yerin mülkiyetini idareye devretmeye razı olduğundan , 

dava tarihinden sonraki dönem için ecrimisil talep edemez, ancak dava tarihine 

kadarki zaman için ecrimisil talep edebilir. “ Davacının 23.11.2001 tarihinde taşınmaz malın 

bedelinin tahsili için dava açtığı anlaşılmaktadır. Davacı bu tarihten sonra davalının kullanımına rıza 

göstermiş sayılır. O halde ...kamulaştırmasız el koymadan doğan bedel davasının açıldığı tarihe 

kadar olan dönem için hesaplanan ....TL ecrimisile hükmedilmesi gerekirken davanın reddedilmiş 

                                                
432 Böke, a.g.e, s. 79-80 Ulusoy, a.g.e, s. 371-372 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD 
2002/8727E 2002/13818K, 17.06.2002 5 HD 2004/11654E. 2005/936K. 10.02.2005) 
433(çevirimiçi)http://www.avukatlardernegi.com/yk/326.HTM, 12 Aralık 2007 
(çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( HGK, 25.12.2002, 2002/3-1060E. 2002/1111K. 3 HD, 
2004/1482E. 2004/2885K. 29.03.2004) 
434 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD 13.11.1974 11286/11693) 
435 Ulusoy, a.g.e, s.265-266  ( 3 HD, 1983/209E 1983/355K, 24.01.1983) 
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olması doğru görülmemiştir.” 436  Yargıtay , ecrimisil davalarının  haksız fiil benzeri 

davalardan olduğunu ancak dava tarihine kadarki süre için ecrimisile 

hükmedilebileceğini, dava tarihinden sonrası için ise ecrimisile 

hükmedilemeyeceğini  kabul edilmektedir. “Ecrimisil davalarının haksız fiil  benzeri davalar 

olduğu ve dava tarihinden sonrası için ecrimisile hükmedilemeyeceği göz ardı edilerek , dava 

tarihinden sonrası için de ecrimisile hükmedilmiş olması ve HUMK’nun 74. maddesine aykırıdır.” 437 

Dolayısıyla davacı  taşınmaz maliki bedel davasından ayrı olarak  sadece ecrimisil 

davası açmış olsa  dahi ancak  ecrimisil davasını açtığı  dava tarihine kadar olan 

dönem için ecrimisil talep edebilecektir. Dava tarihinden sonrası için herhangi talepte 

bulunamayacaktır.  

Bazı durumlarda taşınmaza davalı idarece  kısmi olarak el atılmış olabilir.  

Sözkonusu  kısmi el atma taşınmazın tamamını kullanılmaz hale getirmiyorsa 

ecrimisil miktarının taşınmazın tamamına göre değil sadece el atılan kısıma göre 

hesap edilmesi gerektiği  kabul edilmektedir. “ ...davalılar müşterek taşınmazın tamamını 

değil, iki odasını depo olarak işgal etmişlerdir. Bu iki odanın işgali , taşınmazın tamamını kullanılmaz 

hale getirmediği tanık sözlerinden anlaşılmaktadır... işgal tazminatı taşınmazın tümüne göre değil, 

işgal edilen kısma göre hesaplanmalıdır.” 438 

  Bazen taşınmaza idarece geçici olarak el atılabilmektedir. Kamulaştırmasız 

el atmadan söz edilebilmesi için idarenin taşınmaza sahiplenmek amacıyla kalıcı bir 

şekilde müdahalede bulunmuş olması arandığından eğer el atma  geçiciyse yani 

belirli bir süre gerçekleşmiş ve sonra  el atmaya son  verilmiş ise, taşınmaz maliki  

taşınmazın bedelini talep edemeyecektir. Sadece kullanılan süre için idareden 

ecrimisil isteyebilecektir.439 

Taşınmaza haksız şekilde  el atılmış  , taşınmaz maliki   bu el atmaya karşı el 

atmanın önlenmesi davası açmış ve bununla birlikte ecrimisil de talep etmiş  ancak el 

atmaya belirli bir süre sonra son verilmiş ise el atmanın önlenmesine yönelik talep 

bakımından karar verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm kurulması,ancak 

ecrimisile yönelik talep bakımından  davalının  el atmaya  son verdiği tarih kesin 

                                                
436 Yavuz, a.g.e, s.  175 - 176 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 30.01.1987, 19618E 
903K,  3 HD,  09.06.2005 2005/5789E 2005/6294K 3 HD, 2005/10666E. 2005/13928K. 15.12.2005) 
437  (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 3 HD, 2004/14426E. 2005/2359K. 08.03.2005 , 3 HD 
2002/14112E. 2002/14041K. 26.12.2002) 
438 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( HGK 1981/3-1688E. 1982/527K. 26.05.1982, 3 HD, 
2005/6159E. 2005/8147K. 19.07.2005) 
439 Şahiniz, a.g.e, s.225-226  
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olarak saptanarak el atmaya son verdiği  tarihe kadar belirlenecek ecrimisil miktarına 

hükmedilmesi gerekmektedir. 440 

b. Taraflar 
 Kamulaştırmasız el atma  halinde  ecrimisil davası , tazminat davası gibi , 

taşınmazın maliki veya zilyedi tarafından açılabilir. Başka bir deyişle  davanın 

mutlaka taşınmaz maliki tarafından açılması şart değildir.Yargıtay’ın da  birçok 

kararında  ecrimisil, iyiniyetli malik veya zilyedin kötüniyetli zilyetten isteyebileceği 

tazminat olarak tanımlanmak suretiyle ecrimisilin malik tarafından olduğu gibi zilyet 

tarafından da talep edilebileceği kabul edilmiştir.441 “ .. Bu nedenle davacı, haksız olarak 

işgal edildiğini ileri sürdüğü taşınmazdan ecrimisil isteyebilmesi için , o taşınmazın öncelikle ya 

mülkiyetine ya da zilyetliğine sahip olduğunu ispat etmelidir.” 
442 Eğer,  paylı mülkiyete tabi 

bir taşınmaz sözkonusu ise ve dava paydaşlardan birisi ( yada  mirastan doğan iştirak 

halinde mülkiyetin sözkonusu olduğu taşınmazlarda miraşçılardan birisi) tarafından 

dava açılmışsa  ecrimisile davacı paydaşın/mirasçının  payı oranında 

hükmedilmelidir. “...davacı taşınmazda paydaş olduğuna  göre  ecrimisile payı oranında  

hükmedilmesi gerekirken tamamı üzerinden hüküm kurulmuş olması doğru değildir...”  “ ...ecrimisil 

istenen taşınmazların tapu kayıtlarında , tarafların verasetten iştirak oldukları belirtilmiş , hisse 

miktarları ise belirtilmemiştir. İbraz edilen veraset belgelerinde de davacının 3/8 hisseye sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacının taşınmaz üzerindeki hisse miktarı saptanmadan, ½ hisseye 

göre ecrimisil hesabı yapılması doğru...görülmemiştir.”
443 Davalı ise, taşınmaza 

kamulaştırmasız el atan  ,  TMK  m.995 gereği kötüniyetli zilyet durumunda olan ve 

dolayısıyla  ecrimisil ödemekle sorumlu olan  idaredir. Tazminat davalarında taraflar 

( davacı ve davalı) hakkında yapılan  açıklamalar burada da geçerlidir.  

c. Süre ve Faiz Talebi  
Doktrinde bazı yazarlarca,  ecrimisil taleplerinin de TMK m.995’e dayanan 

diğer talepler gibi TBK m.60’daki haksız fiil zamanaşımına tabi olacağı kabul 

                                                
440 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (1 HD, 2006/2983E. 2006/4228K. 17.04.2006 HGK, 
1994/1-488E. 1994/696K. 16.11.1994 1 HD, 2003/1642E. 2003/2404K. 06.03.2003) 
441 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 3 HD, 2006/160E. 2006/1899K. 09.03.2006 , 3 HD, 
2005/11744E. 2005/14246K. 22.12.2005, 3 HD, 2002/4247E. 2002/4760K. 02.05.2002,3 HD, 
1990/12652E. 1991/7618K. 02.07.1991, HGK, 1979/2-66E. 1982/1 , 13.01.1982 3 HD, 2004/1574E. 
2004/1787K. 09.03.2004) 
442 (çevirimiçi) http://www.kazanci.com.tr  ( HGK, 1996/3-246E. 1996/360K. 22.05.1996) 
443 (çevirimiçi) http://www.kazanci.com.tr (1 HD, 2004/11371E. 2004/12080K. 27.10.2004 , 1 HD, 
2004/8035E. 2004/8940K. 13.09.2004 1 HD, 2005/3772E.2005/4499K. 13.04.2005 , 1 HD, 
2004/11736E. 2004/12497K. 03.11.2004, 3 HD, 2001/9126E. 2001/10777K. 11.12.2001 3 HD, 
2004/11858E. 2004/11615K. 25.10.2004  HGK 2000/1-81E. 2000/90K. 09.02.2000) 
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edilmektedir. Bu  görüşün dayanağı , 08.03.1950 tarih ve 1945/22E. 1950/4K.  sayılı 

YİBK ile fuzuli işgalin kiraya benzetilemeyeceği, bunun bir haksız fiil sayılabileceği 

ve ancak bir zarar meydana gelirse tazminata hükmedilebileceğinin kabul 

edilmesidir. 1950 tarihli YİBK’na göre bir kimsenin kiraya vermediği ve 

vermeyeceği bir taşınmazı diğer bir kimse işgal eder ve kullanırsa , ortada bir zarar 

olmadığından  tazmini de gerekmeyecektir.  Sözkonusu YİBK çerçevesinde , 

ecrimisil taleplerinin de TBK m.60’daki zamanaşımı  süresine tabi olması gerektiği  

ifade edilmektedir.444 

Ancak   09.12.1931 gün ve 29/24 sayılı YİBK’da 1950 tarihli YİBK kararının 

aksine , ecrimisilin haksız eylem niteliğinde olmadığı bu nedenle TBK m.60’daki 

zamanaşımı süresinin uygulanamayacağı kabul edilmiş445, ayrıca  25.05.1938 gün 

29/10 sayılı YİBK’nda ecrimisil talepleri kira bedeline benzetilmiş ve bu taleplerin 

TBK m.126’daki kira bedelleri için öngörülmüş olan 5 yıllık zamanaşımı süresine 

tabi olacağı kabul edilmiştir. 44625.05.1938 günlü 1937/19 1938/10 sayılı YİBK’nda , 

“...Sarih veveya zımni akidden doğan alelumum kira davaları hakkında Borçlar Kanununun 126. 

maddesi mucibince beş senelik müruruzaman cari bulunmuş olduğundan akde müstenit olmayan ve 

fakat hukuki neticesi itibariyle aynı mahiyette bulunan bu misillu tazminat ve münasip ücret 

davalarında da beş senelik müruruzaman cereyan etmesi tabii ve zaruridir...haksız şekilde zabt ve 

fuzuli işgal nedeniyle hukuki yararları bozulan gayrimenkul maliklerince istenebilecek ecrimisile 

ilişkin davaların 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğuna...”  şeklinde bir sonuca varılmıştır.  447 

Yargıtay eski dönemde bu YİBK’larının hepsinin ayrı ayrı yürürlükte 

olduğuna dair kararlar vermekteydi.  Ancak, Yargıtay’ın bugünkü uygulamaları 

incelendiğinde ,1950 tarihli YİBK’da ecrimisil talebinin haksız fiil esasına dayanan 

bir tazminat talebi olduğunun kabul edilmesine rağmen , 1938 tarihli YİBK 

doğrultusunda Yargıtay HGK ve HD’lerinin kira bedeline ilişkin TBK m.126’daki 5 

yıllık zamanaşımını uygulamaya devam ettikleri görülmektedir. Netice olarak, 1938 

tarihli YİBK’dan hareketle ecrimisil davalarının 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi 

olduğu ve bu sürenin dava tarihinden geriye doğru işlemeye başlayacağı Yargıtayca 

kabul edilmektedir. “ Somut olayda Borçlar Kanununun 126. maddesi gereğince dava tarihinden 

                                                
444 Oğuzman, Seliçi, a.g.e, s.111-112 Şahiniz, a.g.e, s.223 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr 
445 Yavuz, a.g.e, s. 216-217 
446 Oğuzman, Seliçi, a.g.e, s. 111-112  Şahiniz, a.g.e, s.223 
447(çevirimiçi)http://www.lebibyalkin.com.tr/mevbank/doc, 17 Temmuz 2007 Atilla Öztürk, 
“Ecrimisil „ ( çevirimiçi)http://www.hukukveyasam.org/turkce/konu_detay.aspx?id=25, 9 Ekim 2007 
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geriye doğru 5 yıl öncesinden başlayıp istekle sınırlı ecrimisil tayin ve takdiri gerekirken .. bu süreyi 

aşar biçimde ecrimisile hükmedilmesi doğru değildir.”  “ 25.05.1938 tarih ve 29/10 sayılı İBK’na 

göre  , ecrimisil davaları 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olup bu 5 yıllık süre dava tarihinden geriye 

doğru işlemeye başlar...” 
448 

Dolayısıyla, haksız işgal nedeniyle ecrimisil ancak dava tarihinden geriye 

doğru 5 yıllık süre içinde istenebilecektir. Dava tarihinden itibaren geriye doğru beş 

yıllık süreye karşılık gelen süreye ait dava zamanaşımına uğramış sayılacak , işgalin 

devam ettiğinden bahisle zamanaşımı def’i reddedilemeyecektir. Ancak zamanaşımı 

defi’nin mutlaka davalı tarafından ileri sürülmesi gereklidir. Davalı tarafından ileri 

sürülmedikçe zamanaşımı hakim tarafından re’sen dikkate alınamaz.449  “…mahkeme , 

zamanaşımı defi bulunmadığı halde bu husus ileri sürülmüş gibi 5 senelik işgal tazminatına 

hükmetmiştir. Borçlar Kanunu’nun 140. maddesine göre zamanaşımı ileri sürülmediği surette hakim 

bu hususu re’sen nazara alamaz. Mahkemenin isteme uygun süre için işgal tazminatına hükmetmesi 

gerekirken bundan zuhul olunması usul  ve kanuna aykırıdır.” “…davalı vekili , süresinde verdiği 

dilekçesinde zamanaşımı definde bulunduğundan , dava tarihinden geriye doğru beş yıllık ecrimisile... 

hükmedilmesi gerekirken , belirtilen bu süreye ait miktarları aşacak şekilde hüküm kurulması doğru 

değildir.” “…davalının süresinde verdiği cevap dilekçesinde ileri sürdüğü zamanaşımı defi dikkate 

alınmadan yaklaşık 7 yıl 7 aylık  ecrimisil bedeline hükmedilmesi doğru görülmemiştir.”
450 

Ecrimisil talebi de neticede bir para borcu teşkil ettiğinden bu borca  ifasında 

gecikme olması halinde gecikme süresince temerrüt faizinin işleyeceği kabul 

edilmektedir. Kötüniyetli zilyet olan idarenin maldan bizzat kullanma çıkarı 

sağladığı anda doğan bu kullanma çıkarını ödeme borcuna bu andan itibaren temerüt 

faizi işleyecektir. Burada kastedilen faizin ticari faiz değil, yasal faiz olduğu kabul 

edilmektedir. 451 

Kullanma çıkarlarının (ecrimisil) parasal karşılığı dönemsel olarak ortaya 

çıkacaktır. Bundan kasıt, haksız zilyetlik konusu malın kullanılmasına olanak tanıyan  

                                                
448 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  Böke, a.g.e, s.74-76’deki kararlar (1 HD, 2003/10526E 
2003/11265K, 23.10.2003 3 HD, 1999/6070E 1999/6902K, 19.06.1999, 3 HD, 1999/4323E 
1999/4677K, 06.05.1999 3 HD, 09.04.2002, 2002/3041E. 2002/3580K, 3 HD, 07.03.1991 
1990/6187E. 1991/2347K , 1 HD, 2004/2963E. 2004/3034K. 01.04.2004 , 7 HD, 2005/3479E. 
2005/3418K. 31.10.2005 , 3 HD, 2005/757E. 2005/909K. 08.02.2005 , 13HD,  1981/2281E. 
1981/3778K. 14.05.1981 , 5 HD, 2004/11654E. 2005/936K. 10.02.2005 , 3 HD, 2002/3616E. 
2002/4348K. 25.04.2002) 
449 Yavuz, a.g.e, s. 216  
450 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 3 HD, 07.03.1991, 1990/6187E. 1991/2347K. 6 HD, 
31.05.1978, 1977/4431E. 1978/4343K  3 HD 09.04.2002, 2002/3041E. 2002/3580K. 6 HD, 
1978/2880E. 1978/3263K. 26.04.1978) 
451 Yavuz, a.g.e, s.220-221 
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bir sözleşmeye ( adi kira veya hasılat kirası sözleşmesine)   konu olması halinde 

olağan olarak ödenmesi gereken bedel bulunacak ve bu bedeli ödeme borcu haksız 

zilyetlik süresi içinde dönemsel olarak  ( belirli dönemlerde) doğacaktır. Her bir 

dönemde doğan karşılık ödeme borcuna da , doğum anından itibaren temerrüt faizi 

işletilecektir. Yargıtay da bu görüştedir. Yargıtay ecrimisil davalarında faizin dava 

tarihinden itibaren yürütülmemesi, her yıl veya dönemin tahakkuk tarihleri olan 

sonlarından başlayarak faize hükmedilmesi gerektiğini kabul etmektedir. “ ...Ecrimisil 

davalarında faize her yıl veya dönemin  tahakkuk tarihleri olan sonlarından  başlayarak 

hükmedilmesi gerekirken dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi yasaya aykırıdır…”“Haksız işgal 

tazminatı ile ilgili davalarda haksız işgalin başladığı tarihten itibaren her yıl için hesaplanan 

tazminatın tahakkuk tarihleri esas alınarak faize hükmedilmesi gerekir. Örneğin işgal 1975 yılı Mart 

ayı başında başlamış ise 1977 yılı için saptanan işgal tazminatının başlangıç tarihi Mart 1975 

olmayıp 1977 yılı başından itibaren faiz tahakkuku gerekir.” “…ecrimisil davalarında faize tahakkuk 

dönemi sonu itibariyle hükmedilmesi gerekirken, beş yıllık ecrimisilin tamamına 1984 yılından geçerli 

olmak üzere faize hükmedilmesi de usul ve yasaya aykırıdır.” Diğer bir deyişle , ecrimisil 

davalarında tahakkuk dönemleri gözetilerek kademeli faize hükmedilmelidir.452 

Belirli dönemlerde doğan kullanma çıkarları karşılığı ödeme borcuna doğum 

anından itibaren temerrüt faizi yürütülmesi için malikin ihtar çekmesine de gerek 

olmadığı, dürüstlük kuralı gereği ihtara gerek olmaksızın temerrüdün gerçekleştiği 

kabul edilmektedir.453 “…fuzuli işgal haksız bir fiil olup işgalin başlangıcından itibaren geçecek 

belli dönemler sonunda belirecek toplam faize hükmedilmesi gerekir. Bu nedenle temerrüt tarihi faize 

başlangıç alınamaz. Mahkemenin işgalin başlangıç tarihini değil, temerrüt tarihini esas alması, usul 

ve kanuna aykırıdır.” “ ..ecrimisil yönünden istek dönemleri nazara alınıp kademeli olarak faize 

hükmedilmeliyken ihtarname tarihinden itibaren faiz yürütülmesi doğru değildir.” “ ...ecrimisil 

                                                
452 Yavuz, a.e  (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr   
Atilla Öztürk,“        Ecrimisil „  
( çevirimiçi)http://www.hukukveyasam.org/turkce/konu_detay.aspx?id=25, 9 Ekim 2007  (  3 HD , 
07.03.1991, 1990/6187E. 1991/2347K 3 HD, 1998/2115E 1998/2572K, 16.03.1998, 1HD, 
2004/10180E 2004/10630 K, 06.10.2004 3 HD 13.10.1983 4014/4145, 3 HD 15.10.1981 4506/4487, 3 
HD 06.12.1979 6853/6973, 6 HD 30.05.1979 , 2013/4617, 3 HD 23.09.1983, 3106/3775  1HD , 
29.09.2004, 2004/9091E. 2004/10155K. 1 HD, 2002/6400E 2002/8644K, 09.07.2002  3 HD, 
2002/13666E. 2002/13936K. 25.11.2002, 3 HD, 2002/14112E. 2002/14041K. 26.12.2002 3 HD, 
2005/10458E. 2005/12875K. 29.11.2005 3 HD, 1998/7825E. 1998/9017K. 14.09.1998 , 3 HD, 
2005/10144E. 2005/12881K. 29.11.2005, 3 HD, 2001/863E. 2001/1683K. 20.02.2001 , 3 HD, 
2003/12720E. 2003/13051K. 03.11.2003, 3 HD, 2006/7591E. 2006/8819K. 03.07.2006, 3 HD, 
2002/14112E. 2002/14041K.26.12.2002 3 HD, 2003/12720E. 2003/13051K. 03.11.2003) 
453 Şahiniz, a.g.e, s.223-224  Ulusoy, a.g.e, s.70 
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davalarında ( temerüd olgusu aranmaksızın) her yıl veya dönemin tahakkuk tarihleri olan sonlarından 

başlayarak ecrimisil hesaplanması gerekmektedir.” 454 

d. Görevli  ve Yetkili Mahkeme  
Görevli mahkeme genel hükümlere göre belirlenir. Görevli mahkeme dava 

konusunun değerine göre ( 5.910 –YTL’lik parasal sınır dikkate alınarak) Sulh 

Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemesi olabilir. “Fuzuli işgal nedeni ile tazminat istemine 

ilişkin davalar , HUMK’nın 8. maddesinde sayılan ve dava konusu  şeyin değerine bakılmaksızın sulh 

hukuk mahkemelerinin görevli olduğu davalardan olmadığı için; dava dilekçesinde talep edilen 

miktar dikkate alınarak görev konusunun değerlendirilmesi gerekir.” 455  

Tazminat davalarında olduğu gibi, ecrimisil davalarında da  taşınmazın  

aynına ilişkin bir uyuşmazlık söz konusu olmadığından  HUMK m.13’deki kesin 

yetki kuralının uygulanmayacağı kabul edilmektedir.  HUMK m.9’daki genel yetki 

kuralı gereği davalının ikametgahı mahkemesi yetkilidir. Ayrıca Yargıtayca 

ecrimisilin bir tür haksız fiil tazminatı niteliği taşıdığı  kabul edildiğinden HUMK 

m.21 gereği haksız fiilin meydana geldiği yer mahkemesi olan taşınmazın  

bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Davacı ister davalı idarenin ikametgahı 

mahkemesinde isterse de taşınmazın  bulunduğu yer mahkemesinde dava açabilir.  

“Ecrimisil ( Haksız İşgal  Tazminatı) 8.3.1950 gün ve 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında 

haksız eylem olarak nitelendirilmiş bulunduğundan HUMK 21. maddesine göre , haksız işgalin 

vukubulduğu yer mahkemesinde de dava açılabilir. Davanın, davalının ikametgahında açılmadığına 

ilişkin yetki itirazının reddi gerekirken kabulü hatalıdır.” 456  

5-KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA HALİNDE TAŞINMAZ 
MALİKİ TARAFINDAN AÇILABİLECEK  DAVALARDA  
UYGULANACAK   ORTAK HÜKÜMLER  

Kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan davalarda nisbi tarife üzerinden 

harç alınmaktadır. 492 sayılı Harçlar Kanununun ( HK) 16. maddesine göre 

“müdahalenin men’i tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulün aynına ilişkin davalarda 

gayrimenkulün değeri nazara alınarak  15. maddeye göre değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden 

harç alınır.” HK m. 16/2’ye göre ise, “gayrimenkulün aynına taalluk eden davalarda ecrimisil 

ve tazminat gibi taleplerde de bulunulduğu takdirde harç gayrimenkulün değeri ile talebolunan 

                                                
454 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (6 HD, 31.05.1978, 1977/4431E. 1978/4343K 1 HD 
2002/6400E 2002/8644  09.07.2002 , 3 HD, 2005/10458E. 2005/12875K. 29.11.2005) 
455 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 3 HD,2005/3930E. 2005/4288K. 18.04.2005)  
456 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr   ( 3 HD, 2004/11885E. 2004/11602K. 25.10.2004)  
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tazminat ve ecrimisil tutarı  üzerinden alınır”.Kamulaştırmasız el atmanın sözkonusu olduğu 

durumlarda,   müdahalenin men’i veya bedel davalarıyla birlikte  tazminat davası da 

açılmışsa  yada  müdahalenin  men’i veya bedel davalarıyla birlikte ecrimisil davası 

da  açılmışsa  yukarıda söz edilen HK m. 16/2 gereği  harç taşınmazın değeri ile talep 

edilen tazminat yada ecrimisil  miktarının toplamı üzerinden alınacaktır. Yargıtay da 

bu  görüştedir. “ Davacı çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve ecrimisil talebinde bulunmuştur. 

Harçlar Kanunu’na göre bu nevi davalarda harç, taşınmazın değeri ile talep olunan ecrimisil tutarı 

üzerinden alınır. Mahkemece, ihtilaf konusu taşınmazın değeri keşfen saptanıp bu değer ile hüküm 

altına alınan ecrimisil miktarlarının toplamı üzerinden harca hükmedilmesi gerekirken davacının 

beyan ettiği değer üzerinden harca hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”  457 

 Mahkeme masrafları taraflara davayı kazanma ve kaybetme oranları dikkate 

alınarak paylaştırılmaktadır. Vekalet  ücreti  ise davanın karara çıktığı tarihte 

yürürlükte olan asgari ücret tarifesine göre , yine tarafların davayı kazanma va 

kaybetme oranları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. ( Avukatlık Kanunu ( AK) 

m.168/son)458 Yargıtay kararları incelendiğinde, kamulaştırmasız el atma davalarında 

davalı idare, taşınmaza kamulaştırma  yapmaksızın el atarak davanın açılmasına 

neden olduğundan davacı taraf lehine vekalet ücretine hükmedildiği ve yargılama 

giderlerinden davalı idarenin sorumlu tutulduğu görülmektedir.459 Ayrıca AK m. 

164’de her ne kadar  vekalet ücretinin avukata ait olacağı hükme bağlanmışsa da  , 

Yargıtay bu yönde verilen kararları  doğru bulmamakta, vekalet ücretine davacı ve 

davalı lehine  hükmedilmesi gerektiğini belirtmektedir. “…Mahkemece hükmedilen vekalet 

ücretinin, davacı ve davalı lehine hüküm altına alınması gerekir.” 460 Yargıtay’a göre el 

atmanın önlenmesi veya  bedel davalarıyla birlikte tazminat  ve/veya  ecrimisil de 

talep edildiği durumlarda vekalet ücretinin taşınmazın bedeli ile,  tazminat talep 

edilmişse talep edilen tazminat , ecrimisil talep edilmişse talep edilen ecrimisil 

                                                
457 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( HGK, 2006/1-522E. 2006/529K. 12.07.2006 14 HD, 
2007/1723E. 2007/2762K. 16.03.2007) 
458 Çınar a.g.e, s. 913-914 
459(çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 2005/12711E. 2005/14215K, 23.12.2005, 5 HD, 
2004/3275E. 2004/5937K, 24.05.2004, 5 HD, 2005/4999E. 2005/8243K, 07.07.2005,5 HD, 
2003/13548E. 2004/2798, 15.03.2004  ) 
460 Böke, a.g.e, s.141  
(çevirimiçi)http://www.bakale.com/ictihatlar.php?kat=3siralama=SiraNo&artanazalan , 27 Eylül 
2007’deki kararlar (HGK 02.07.2003, 2003/5-453E. 2003/481K. 5 HD, 17.03.2005, 2005/2657E 
2005/2817K  5 HD 2005/4102E. 2005/5262K. 02.05.2005 5 HD 2003/13657E. 2004/3418K. 
22.03.2004, 5 HD 2003/12727E. 2004/1973K. 01.03.2004, 5 HD 2003/13077E. 2004/1385K. 
19.02.2004) 
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miktarının toplamı üzerinden belirlenmesi gerekmektedir. “ ...dava değerini oluşturan 

taşınmaz bedeli ve ecrimisil tutarı toplamı üzerinden davacılar yararına vekalet ücretine 

hükmedilmesi yerine , yalnızca ecrimisil tutarı dikkate alınarak avukatlık parası tayini doğru 

değildir.” 461
  

Kamulaştırmasız el atma davalarının temyiz incelemesi bakımından görevli 

mercii 2797  sayılı 04.02.1983 kabul tarihli 17953 sayılı RG’de yayımlanan Yargıtay 

Kanunu ( YK)  m.14 gereği Yargıtay 5. Hukuk dairesidir. “Dava kamulaştırmasız el atma 

sonucu meydana gelen zararın tazmini isteğine ilişkin olduğundan kararın temyizen incelenmesi 

görevi 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’ne 

aittir.”
462  

Temyiz süresi ise, davanın değerine göre davaya bakan mahkememe Sulh 

Hukuk Mahkemesi ise, kararın tebliğinden itibaren 8 gün, Asliye Hukuk Mahkemesi 

ise kararın tebliğinden itibaren 15 gündür.  

Yargılama usulü bakımından kamulaştırmasız el  atma sebebiyle açılan  

davalar  açısından özel bir uygulama yoktur.  Bu davalar, kamulaştırma kanunundan 

doğan davalardan farklı olarak yazılı yargılama usulüne tabidir.463 Sözkonusu 

davalara adli tatilde bakılmaz. Adli tatilde temyiz ve karar düzeltme süreleri 

işlemez.Temyiz süresinin son günü adli tatile rastlarsa süre,  adli tatilden sonra 7 gün 

uzatılır.  “... dava kamulaştırmasız el atmaya ilişkindir. Bu itibarla, yazılı yargılama usulüne tabi 

olup kanunda belirtilen süreler adli tatilde işlemez. Bu itibarla, davalı idarenin karar düzeltme istemi 

süresinde olup, bu talebin de esasına girilerek incelenmesi gerekirken..” 
464  

Kamulaştırmasız el atma davalarında  ikisi teknik birisi mahalli olmak üzere 

üç kişilik bilirkişi kurulu tarafından mahallinde keşif yapılır.465 Bilirkişi kurulu 3 

kişiden oluşmaktadır. Zira kamulaştırmasız el atma davalarında KK’nun sadece 

değer biçmeye ilişkin 11. maddesi kıyasen  uygulanmakta olduğundan  ve 15. 

maddenin de kıyasen uygulanacağına ilişkin bir hüküm veya içtihat bulunmadığından  

                                                
461( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 1 HD, 2006/1392E. 2006/2791K. , 21.03.2006) 
462 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 16 HD, 02.05.2002, 2002/4188E 2002/3781K.) 
463 KK. m.37’ye göre,  Kamulaştırma Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar basit yargılama 
usulüne tabidir.  Yargıtay da KK’ndan doğan davaların KK m.37 gereği basit yargılama 
usulüne tabi olduğuna dair kararlar vermektedir.  ( çevirimiçi) http://www.kazanci.com.tr ( 18 
HD, 2002/615E. 2002/2657K., 18.03.2002, 5 HD, 2002/20493E. 2003/27K., 23.01.2003)   
464 Akar, a.g.e, s.1025 s.1037 ( 5 HD, 27.11.1997, 1997/115E 659K) 
465 ( çevirimiçi)http: //www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 1992/5075E. 1992/12234K, 05.05.1992, 5 HD 
2006/10918E. 2006/13310K, 04.12.2006, 5 HD, 2005/1980E. 2005/5563K, 09.05.2005, 5 HD 
2004/10812E. 2005/749K 07.02.2005, 5 HD 1992/18147E. 1992/24701K. 24.11.1992) 
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kamulaştırmasız el atma davalarında  bilirkişi kurullarının 5 kişiden oluşturulması 

gerekliliği bulunmamaktadır. 466Keşifte kroki tanzimi, el atılan yerin yüzölçümünün 

belirlenmesi için kadastro fen bilirkişisi de hazır bulundurulur. “dava konusu taşınmazın 

çaplı krokisi celbedildikten sonra mahallinde tapu fen memuru da bulunan üç kişilik bilirkişi kurulu 

eşliğinde  keşif yapılarak el konulan miktar belirlenerek çaplı krokiye bağlanması ve kroki esas 

alınarak davalı idarenin müdahalenin men’ine karar verilmesi gerektiğinin 

düşünülmemesi..
467Bilirkişiler taşınmazın vasfı dikkate alınarak seçilir. Arazi ise ziraat 

mühendisi , arsa veya bina ise inşaat mühendisleri arasından seçim yapılır. Arazi 

üzerinde bina yada  arsa üzerinde ağaç varsa  bilirkişilerin birinin ziraat diğerinin 

inşaat mühendisi olması gereklidir. “…Objektif bir sonuca varılabilmesi için hakim, mahallini 

görmeden önce bilirkişi seçerken bu yerin hem arsa hem  de arazi olabileceğini gözönünde tutarak 

bilirkişi seçmelidir... „
468 Bilirkişi kurulu raporu hakim tarafından hüküm kurmaya 

yeterli görüldüğü takdirde, tek keşifle yetinilerek karar verilir.Ancak hakim gerekli 

görürse, bilirkişi kurulundan  ek rapor alınabileceği gibi, ek rapor da hüküm kurmaya 

yeterli değilse yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle yeniden keşif 

yapılabilir. 469 “Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında ilk bilirkişi kurulu raporu 

geçerli ise, yeniden keşif yapılıp rapor alınması gerekmez.”“Hakim bilirkişi raporlarını yetersiz 

görüp, bilimsel değerlendirmeden yoksun bulunduğu görüşüne varırsa, yeniden seçilecek bilirkişiler 

aracılığı ile yasaya uygun bir incelettirme yaptırması gerekir.”
470  

 Kamulaştırmasız el atma davalarında , davada taraf olan idarelerin sıfatları 

itibariyle 29.06.1938 gün ve  3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare 

Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya 

Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolula 

Halli Hakkında Kanuna tabi kuruluşlardan olması halinde davaya hakem tarafından 

bakılması gereklidir.( mecburi tahkim)  

 Konuyla ilgili olarak, 3533 sayılı Kanunun 1. maddesi “Umumi, mülhak ve 

hususi bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin  tamamı devlet veya belediye 

                                                
466 Böke, a.g.e., s. 515 
467 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr 
 (çevirimiçi)http: www.bakale.com/ictihatlar.php?kat=3&siralama=SiraNo&artanazalan ,  3 Ocak 
2008 ( 5 HD, 05.03.2002, 2002/2565E. 2002/5039K, 5 HD, 17.03.2005, 2005/2715E. 2005/2815K.) 
468 Böke, a.g.e, s.311-312 ( HGK, 2001/18-644E 2001/664K, 03.10.2001)  
469 Çınar, a.g.e, s. 910 
470( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  Böke, a.g.e, s.516-520’deki kararlar (  5 HD, 10.06.2002, 
2002/6775E. 2002/13169K  5 HD, 20.10.2003, 2003/9702E. 2003/11851K. HGK, 28.11.1990, 
1990/5-511E. 1990/604K.  5 HD 15.12.1997, 1997/18561E. 1997/18494K , 5 HD,  1992/18147E. 
1992/24701K. 24.11.1992 ) 
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veya hususi idarelere ait olan daire veya müesseseler arasında çıkan ihtilaflardan adliye 

mahkemelerinin  vazifesi dahilinde bulunanların bu kanunda yazılı tahkim hükümlerine göre 

halledilecektir.” hükmünü taşımaktadır. Kanunun 4. maddesi ise hakemin kim olacağını 

açıklamıştır. 4 üncü maddede,  “Katma bütçe ile idare edilen daireler , belediyeler, özel bütçe 

ile idare olunan veya sermayesinin tamamı devlet belediye  veya özel idarelere ait olan daire ve 

müesseselerin veya bu daire ve müesseselerden biriyle ikinci maddede yazılı dairelerden birisi 

arasında çıkan uyuşmazlıklar , bulunduğu yerin ve taşınmaza ilişkin uyuşmazlıklarda taşınmazın 

aynına yönelik olanlar hariç olmak üzere o taşınmazın bulunduğu yerin , ve  taraflar değişik yerlerde 

bulunuyorlarsa davalı durumunda olan daire veya müessesenin ve davalılar birden çok olduğu 

takdirde bunlardan birinin bulunduğu yerin yüksek dereceli hukuk mahkemesi başkanı veya hakimi 

tarafından hakem sıfatıyla çözümlenir.” şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.471Yargıtay da 

davaya taraf olan idarelerin sıfatları itibariyle 3533 sayılı Kanuna tabi oldukları 

hallerde davaya hakem sıfatıyla bakılması gerektiğini belirtmektedir.  472  

3533  sayılı  Kanuna tabi kuruluşlar arasındaki davalara hakem sıfatıyla 

bakılarak karar verilmişse verilen bu hakem kararlar 3533 sayılı Kanunun 6. maddesi 

gereği kesin olup tescile tabi değildir.Bu kararlar aleyhine hiçbir makam veya 

mahkemeye müracaat edilemez. Ancak verilen kararın yeniden incelenmesini icap 

ettiren haklı sebeplerin bulunması halinde kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 

içinde kararı veren hakeme itiraz olunabilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.473 

“Tarafların sıfatı nedeniyle  3533 sayılı Kanunun 6. maddesi gereği verilen kararlara karşı temyiz 

yoluna gidilemez. Temyiz dilekçesi itiraz niteliğinde olduğundan itirazın hakem sıfatıyla karar veren 

hakim tarafından incelenmesi gerekir.”  474 

B- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA HALİNDE İDARE 

TARAFINDAN AÇILABİLECEK DAVALAR  

1- TAPU İPTALİ DAVASI  , TESCİL VE TERKİNİ  
Kamulaştırmasız el atma halinde el atılan taşınmazın maliki veya zilyedi 

tarafından dava açılmadığı takdirde fiili durum ile tapuda gözüken durum arasında 

                                                
471 (çevirimiçi)http://www.hukuki.net/kanun/3533.13.text.asp, 16 Eylül 2007 
472 Akar, a.g.e, s. 1034-1035 Böke, a.g.e, s. 126-127  (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 5 HD, 
17.09.1998, 1998/10398E, 12470K, 5 HD, 22.06.1999, 1999/8139E, 10925K, 5 HD, 20.09.1999, 
1999/12111E, 13479K  5 HD  04.04.1989  1988/14217E. 1989/6730K. 5 HD 04.11.1997 
1997/14226E. 1997/16147K.  5 HD, 04.12.1995, 1995/17941E. 1995/20181K.  HGK, 1985/4-88E. 
1986/443K. 18.04.1986 hgk 1976/4-1684E. 1976/229K. 11.02.1976) 
473 (çevirimiçi)http://www.hukuki.net/kanun/3533.13.text.asp, 16 Eylül 2007 
474 Akar, a.g.e,  s. 1034-1035   Böke, a.g.e, s.127 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( 5 HD, 
06.10.1998, 1998/10666E, 14044K. 5 HD 10.11.2003 , 2003/10817E. 2003/13033K.) 
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bir aykırılık olacaktır. İşte tapuda gözüken durumla fiili durum arasındaki bu 

aykırılığı, uyumsuzluğu gidermek için el atan idareye de tapu iptali  davası açma 

hakkı tanınması gerektiği kabul edilmektedir. 475  

Tapu iptali davasının idare lehine sonuçlanması halinde, mahkemece davalı 

taşınmaz maliki üzerindeki tapunun iptaliyle birlikte re’sen idare adına tesciline veya 

TMK m.999 gereği kimsenin özel mülkiyetinde  bulunmayan ve halkın kullanımına 

tahsis edilen bir taşınmaz sözkonusuysa  terkinine karar verilmesi gerekecektir. 

Taşınmazın idare adına tapuya tescil edilmesi halinde idare, tescil  edilen taşınmazın 

boşaltılmasını icra memurundan isteyebilecektir. Kamulaştırılan taşınmazın idare 

adına tescili halinde bu taşınmazın boşaltılması usulünü düzenleyen KK m. 20,  

kamulaştırmasız el atma halinde el atılan taşınmazın idare adına tescilinde ( hatta 

terkine karar verilmesinde) de kıyasen uygulanabilecektir. İcra memuru taşınmaz 

malı 15 gün içinde boşaltmalarını içindekilere tebliğ edecek ve bu süre içinde 

taşınmaz mal boşaltılmazsa icra tarafından boşaltılacaktır. İtiraz ve şikayet 

boşaltmayı durdurmayacak ve mahkemece ihtiyati tedbir kararı da verilemeyecektir. 

Yargıtay  kamulaştırma işlemine dayanılarak taşınmazın tahliyesinin istenebilmesi 

için tapuda idare adına şerh ve tescilin yapılması gerektiğini , icra memurunun bu 

işlemlere  ilişkin belge aramaksızın ve 15 gün önceden tebligat yapmaksızın  işlem 

yapması halinde süreye bağlı olmaksızın şikayet yoluna gidilebileceğini kabul 

etmiştir. “…icra memurunun tahliyesi istenen yerin gerçekten kamulaştırılmış olup olmadığına ve 

kamulaştırma işlemine dayanılarak 16. 17. ve 19. maddeler gereğince tapuya şerh ve idare adına 

tescil kararı verilmiş bulunmadığını araştırıp, gerekirse her iki işleme ait belgeleri istemek ondan 

sonra taşınmazı işgal edene 15 gün içinde boşaltması için tebligat yapılması gerekmesine, memurun 

kanunen ve re’sen yapması gerekirken bu hususları yapmaması veya noksan yapması halinde şikayet 

hakkı mevcut olup İİK’nun 16. maddesi 2. fıkrasına göre bu şikayet süreye bağlı değildir. 
476 

Kamulaştırmasız el atmada da icra memurunun  taşınmazın idare adına  tapuda 

tescilinin yapılmış ( terkin sözkonusu ise taşınmazın tapudan terkin edilmiş) olup 

olmadığını araştırarak KK m.20’deki kanuni prosedürü işletmesi gerektiği 

düşünülmektedir.  

Belirtmek gerekir ki, KK’nun 38. maddesinin AYM’nin 04.11.2003 tarihli 

RG’de yayınlanan  10.04.2003 gün 2002/112E. 2003/33K. sayılı kararıyla iptal 
                                                
475 Ulusoy, a.g.e, s.67 
476 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (12 HD, 18.10.1988, 1988/3555E. 1988/11631K.) 
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edilmesinden önceki dönemde taşınmaza kamulaştırmasız el atılması tarihinden dava 

tarihine kadar 20 yıllık hak düşürücü sürenin geçmiş bulunması sebebiyle  el atan 

idarelerce KK m.38’e göre taşınmazın davalı üzerindeki tapusunun iptali ve tescili 

istemiyle dava açılabilmekteydi. Doktrin ve uygulamada hakim olan görüş,  el atma 

tarihinden itibaren 20 yıllık sürenin geçmesiyle birlikte malikin kamulaştırma 

yapılmaksızın  el atılan  taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını kaybettiği ve  

mülkiyetin  idareye geçtiğini ve bu durumda idarenin taşınmazın kendi adına tescilini 

veya tapudan terkinini dava edebileceğini kabul etmekteydi. 477 Ancak  şu anda  KK 

m.38 AYM tarafından iptal edilmiş olduğundan  ve 20 yıllık  hak düşürücü süreden 

bahsedilemeyeceğinden  idarelerce KK m.38’e dayanılarak  açılan  tapu iptali ve 

tescili davalarının reddine karar verilmektedir.478 Dolayısıyla şu anda ,idarenin  KK 

m.38’e dayanarak böyle  bir dava açması halinde taşınmaz maliki de bu davaya karşı 

kamulaştırmasız el atma sebebiyle  açma hakkına  sahip  olduğu davaları açarak ( 

zira müdahalenin men’i  ve bedel davaları herhangi bir süreye tabi olmaksızın her 

zaman açılabilecektir. ) hakkını koruyabilecek ve  bu yolla idarenin açtığı tapu iptali 

davasının reddini sağlayabilecektir. 479Yada  taşınmaz maliki bu davaları açmasa bile 

hakim  re’sen,  KK m.38’in AYM tarafından iptal edildiğini ve hak düşürücü sürenin 

sözkonusu olmadığını gözeterek   kanuni dayanağı  kalmayan  davayı  reddedecektir.  

                                                
477 Arcak, a.g.e, s. 1585 (çevirimiçi)http://www.rahmiaslan.av.tr/makale/haberoku.asp?id=6, 14 
Kasım  2007 Doktrinde , her nekadar KK’nun 38. maddesinde  idarenin taşınmazın  tapusunun 
iptali  ve  adına tescili için dava açabileceği açıkça belirtilmemişse de, 38. maddenin 
gerekçesinde, “Medeni Kanunumuzun 638, 639 ve 897’nci maddeleri dikkate alınarak mülk 
edinmedeki  kazandırıcı zamanaşımı süresinin mülkiyetin kaybedilmesinde de idarelerin 
menfaatleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.” denildiğinden gerekçeden mal 
sahibinin açık ve kesin olarak mülkiyet hakkını kaybettiği ve bu kaybın nedeninin ise idarenin o 
yer üzerindeki mülkiyet hakkını kazanmış olması olduğunun anlaşıldığı bu nedenle de  20 yıllık 
hak düşürücü sürenin geçmesiyle mülkiyet hakkını kazanan idarenin taşınmazın kendi adına 
tescilini veya tapudan terkinini dava edebileceği belirtilmektedir.  
478  (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr Böke, a.g.e, s. 138-140’deki kararlar (5 HD 19.11.2003 
2003/12198E. 2003/13680K 5 HD, 17.11.2003, 2003/6231E. 2003/13457K., 5 HD, 08.12.2003, 
2003/6272E. 2003/13886K.5 HD 13.11.2003, 2003/9048E. 2003/13284K. 5 HD 2004/11053E. 
2005/682K. 03.02.2005, 5 HD 2004/10946E. 2004/13199K. 30.12.2004 5 HD 2003/12469E. 
2004/573K. 29.01.2004 5 HD 2003/9048E. 2003/13284K. 13.11.2003) 
479  ( çevirimiçi) http://www.ordubarosu.org.tr/forum/arsiv-baslik 1820. html, 12 Aralık 2007 Eğer 
kamulaştırmasız el atan idarece KK m.38’e  dayanılarak tapu iptali ve tescil istemiyle dava 
açılmış olup  ayrıca  taşınmaz malikince el atan idareye karşı kamulaştırmasız el atma sebebiyle 
tazminat davası açılmış  bulunursa  ve her iki dava da derdestse ,  tapu iptali ve tescili istemiyle  
açılan dava hakkında kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan tazminat davası sonucunun 
beklenerek kesinleşmesini takiben karar verilmesi gerektiği  Yargıtayca kabul edilmektedir. ( 5 
HD, 07.02.2002, 2002/1003E. 2002/3095K.)  
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 Belirtmek gerekir ki, tapu iptali ve tescil davaları taşınmazın aynına ilişkin 

davalardan olduğundan bu davalarda yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer 

mahkemesidir, ayrıca bu davalar sonucunda alınan ilamlar da taşınmazın aynıyla 

ilgili bir uyuşmazlık sözkonusu olduğundan HUMK m. 443/4  gereği kesinleşmeden 

infaz edilemez.480  

2- İDARENİN TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİ İKTİSAP ETMESİ  
 Kamulaştırmasız el atmanın  idareye tanınan  tapu iptali davası açma hakkı 

dışında idare açısından doğurduğu diğer bir önemli sonucu da  malikin taşınmaz  

üzerindeki  mülkiyet hakkını kaybetmesi  ve idarenin taşınmazın  mülkiyetini iktisap 

etmesidir.  

Belirtmek gerekir ki, KK m.38’in iptalinden önceki dönemde  taşınmaza el 

atma tarihinden itibaren 20 yıllık hak düşürücü sürenin geçmiş olması taşınmaz 

malikinin mülkiyet hakkının sona ermesi ve idarenin taşınmazın mülkiyetini iktisap 

etmesine sebep olmaktaydı. KK m.38’deki şartlar gerçekleştiğinde , mülkiyet hakkı 

idareye ait olmaktaydı. Burada idarenin taşınmazı iktisap etmesi bir tescilden önce  

iktisap hali ( TMK m.705/2  kapsamında) olarak kabul edilmekte, tapudaki tescil 

işleminin  kazandırıcı değil, açıklayıcı bir işlem olduğu  belirtilmekteydi. 481 “ ...Somut 

olayda Anayasa Mahkemesinin iptal kararından önce 2942 sayılı Yasanın 38. maddesi hükmünde 

öngörülen 20 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği, sözü edilen sürenin niteliği itibariyle istek olmasa 

bile mahkemece resen gözönüne alınacağı dikkate alındığında davalının taşınmaz üzerindeki mülkiyet 

hakkının sona erdiği ve taşınmazın mülkiyetinin artık tesisi yapan idarenin mülkiyetine geçtiğinin 

kabulü gerekir...” “...Kamulaştırma Yasasının 38. maddesi hak düşürücü süreyi içermekte olup, bu 

husus kamu düzenine ilişkindir. Bu nedenle, kamu düzenine ilişkin hususlar, tarafların talepleri 

olmasa bile mahkemece re’sen karara bağlanması zorunludur.2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 

38. maddesine göre; idarenin el koyma tarihinden itibaren 20 sene geçmekle taşınmaz malikinin her 

türlü dava hakkı düşer.Başka bir anlatımla, mülkiyet bu süre dolmakla el atan idareye geçer.” 
482Ancak KK m. 38’in iptalinden ve iptal kararının yürürlüğe girmesinden sonraki 

dönemde 20 yıllık hak düşürücü sürenin geçmesi sebebiyle  idare mülkiyet hakkını 

                                                
480 ( çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 12 HD, 2003/23629E. 2003/22436K. 13.11.2003 , 12 HD 
2005/10086E. 2005/13401K. 21.06.2005)  
481 (çevirimiçi)http://www.rahmiaslan.av.tr/makale/haberoku.asp?id=6, 14 Kasım 2007 
482 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( HGK, 2001/5-1002E. 2001/752K. 24.10.2001 5 HD, 
2005/7984E. 2005/11638K. 27.10.2005  7 HD, 2005/3853E. 2005/3887K. 08.12.2005 5 HD 
2005/9536E. 2005/11740K. 07.11.2005, 5 HD 2005/11295E. 2005/11023K. 18.10.2005 5 HD 
2001/10521E. 2001/14878K. 03.07.2001) 
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kazanamayacaktır.  KK m.38’in iptal edilmesinden önce  KK m.38’deki 20 yıllık hak 

düşürücü süre dolmuş olan davalar bakımından ise,  taşınmaz malikinin mülkiyet 

hakkı sona ermiş ve idare taşınmazın mülkiyetini kazanmış olacaktır. Görüldüğü 

gibi,  KK m.38’deki koşullarla idarenin mülkiyet hakkını iktisap ettiği anı belirlemek 

güçlük taşımamaktadır. 20 yıllık hak düşürücü sürenin geçmesiyle idare  tescilden 

önce mülkiyet hakkını iktisap etmektedir. Ancak KK m.38’deki durum dışında , 

idarenin mülkiyet hakkını ne zaman iktisap etmiş sayılacağı  hususunda  doktrinde  

çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. 

Doktrinde bir görüş idare tarafından özel mülkiyetteki taşınmaza 

kamulaştırma yapılmaksızın el atılması halinde taşınmaz üzerindeki mülkiyet 

hakkının  el atma ile birlikte sona ereceğini , bu durumda malikin uğradığı zararı ( 

bedel vs.) haksız fiil hükümleri uyarınca talep edebileceğini  ileri sürmektedir. 483 

 Diğer bir görüş, malikin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının sona ererek 

idarenin taşınmazın  mülkiyetini iktisap edebilmesi için idarenin el atılan yerin 

karşılığını taşınmaz  malikine tamamen ödemiş olması gerektiğini kabul etmektedir.  

Malikin mülkiyet hakkı, karşılığı olan bedel ödenmedikçe el atılan yer üzerinde 

bayındırlık faaliyetleri ve tesisleri yapılsa bile sona ermeyecektir. 484Arcak/ 

Doğrusöz de bedel davasıyla birlikte malikin mülkiyet hakkının sona ermesi için, 

hakimin bedele  hükmetmesinden başka, ayrıca mahkemece hükmedilen bu bedelin 

malike ödenmiş veya  onun  adına bir bankaya yatırılmış olması gerektiğini  

belirtmektedir.485 Bu konuda 4650 sayılı Kanunla değişik KK m. 25’de  

kamulaştırma halinde mülkiyet hakkının ne zaman sona ereceğine ilişkin  olarak “ 

..mülkiyetin idareye geçmesi mahkemece verilen tescil kararı ile olur” şeklindeki düzenlemeden 

hareket edilmesi önerilmektedir. Bu düzenlemeye göre tescil kararıyla birlikte 

malikin mülkiyet hakkı son bulacak, mülkiyet  idareye geçecektir. Ancak, 

mahkemenin tescil kararı verebilmesi için kamulaştırma bedelinin malike ödenmiş 

veya onun adına bir bankaya yatırılmış olması gerekir. Bu düzenleme 

kamulaştırmasız el atma halinde mülkiyet hakkının  idareye geçme anı hakkında da 

kıyasen uygulanacak olursa,  mülkiyet hakkı bedel davasına bakan mahkemenin 

                                                
 483  Şahiniz, a.g.e, s. 229  
484 Tayfun Kaya, “ Hukuk Sistemimiz Açısından Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı  ve 
Uygulaması”, ( çevirimçi)http://www. yayin.adalet.gov.tr/dergi/11_sayi.htm., 10 Ağustos  2007 
485 Şahiniz, a.g.e, s.232 
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vereceği tescil veya terkin kararı ile birlikte son bulacaktır. Ancak  mahkemenin 

tescile veya terkine hükmedebilmesi için hükmedilen  kamulaştırmasız el atılan 

taşınmaz bedelinin  malike ödenmiş veya onun adına  bir bankaya yatırılmış olması 

gereklidir. 486 

Yargıtay ise 16.05.1956 gün ve E.1 K.6 sayılı YİBK’da benimsenen görüşten 

hareketle, bedel davası açma yolunu tercih eden malikin , taşınmazın mülkiyetinin 

idareye  devrini kendiliğinden kabul ettiğini , mahkemece bedele hükmedilmesiyle 

birlikte , malikin el atılan taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının sona ereceğini  bu 

nedenle bedel davasının kabulüne karar veren mahkemenin aynı davada taşınmazın 

idere adına tesciline veya terkinine de karar verilmesi gerektiğini kabul etmektedir. 

Kannatimizce, kamulaştırmasız el atmayla taşınmaz malikinin mülkiyet 

hakkının sona erdiği ( yani taşınmaz malikinin müdahalenin men’i davası 

açamayacağı, sadece taşınmazın bedelinin tahsili davası açabileceği) durumlarda  

mülkiyet hakkı taşınmaza idarece kamulaştırmasız el atılması suretiyle taşınmaz  

üzerinde bina veya tesis inşa edilmesi veya taşınmazın  kamu yararına tahsis 

edilmesiyle sona erer ve el atan  idare sözkonusu taşınmazın mülkiyetini iktisap eder. 

Ancak kamulaştırmasız el atmayla taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının sona 

ermediği ( yani taşınmaz malikinin hem  müdahalenin men’i hem de  taşınmazın 

bedelinin tahsili için  dava açma konusunda seçim hakkına sahip olduğu) durumlarda 

taşınmaz maliki bedelin tahsili davası açmışsa sadece  mahkemece verilen tescil 

kararı ile bedel ödenmeksizin malikin mülkiyet hakkını kaybettiğinin kabulü  

menfaatler dengesine uygun  bir çözüm olmaz. Zira böyle bir çözüm tarzı  

kamulaştırmasız el atılan yerin bedeli  kendisine ödenmeden malikin  taşınmazın 

mülkiyetini kaybetmesi sonucunu doğurabilir. Bu nedenle  mahkemece hükmedilen 

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz  bedelinin  malike ödenmiş veya onun adına bir 

bankaya yatırılmış olması kaydıyla tescil veya terkine karar verilmesiyle  birlikte 

taşınmazın malikinin  mülkiyet hakkının sona erdiğini  ve idarenin taşınmazın  

mülkiyetini iktisap ettiğini kabul etmek uygun olacaktır. Kamulaştırmasız el atmayla 

taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının sona ermediği ( yani taşınmaz malikinin hem  

müdahalenin men’i hem de  taşınmazın bedelinin tahsili için  dava açma konusunda 

                                                
486 Şahiniz, a.e 
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seçim hakkına sahip olduğu) durumlarda  taşınmaz maliki müdahalenin men’i davası 

açma yolunu seçmişse , bu  dava sonucunda zaten  mahkemece  taşınmazın idare 

adına tescline yada terkinine şeklinde bir karar verilmemekte ve malik   mülkiyet 

hakkını kaybetmemektedir.  
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 SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Mülkiyet hakkı , kişinin temel haklarından birisi olarak  AY’nın 35. 

maddesinde  Anayasal güvenceye alınmıştır. Bu hüküm incelendiğinde ,  AY’nın  bir 

yandan mülkiyet hakkını bir temel hak olarak Anayasal güvence altına almış olmakla 

birlikte bu hakkın mutlak  (sınırsız) bir hak niteliği taşımadığını  kamu yararı ve 

toplum yararı gereği  kanunla sınırlandırılabileceğini kabul ettiği görülmektedir.  Bu 

bağlamda ,mülkiyet hakkına,  AY’nın  gösterdiği sınırlar içinde kalmak ( özellikle 

AY m. 13 hükmü)  ve kişiyi topluma feda etmemek  diğer bir deyişle  kişisel yarar 

ile toplum yararı arasında adil bir  denge kurmak  kaydıyla  kamu yararı ve toplum 

yararı gereği kanunlarla  birtakım sınırlamalar getirilebilecektir. Böylelikle , AY’mız  

mülkiyet hakkının  modern ( çağdaş) mülkiyet anlayışı  çerçevesinde sosyal bir işlevi 

olduğunu benimsemiştir. 

AY’nın birçok maddesinde mülkiyet hakkının kamu yararı veya toplum yararı 

amacıyla sınırlandırılmasına  cevaz veren hükümler bulunmaktadır. Bu doğrultuda 

AY’nın 46. maddesinde mülkiyet hakkının sınırlandırılmasına – hatta sınırlamayı 

aşar şekilde bu hakka müdahale edilebilmesine- imkan tanıyan kamulaştırma kurumu 

düzenlenmiştir.  4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı KK’da ( ayrıca çeşitli özel 

kanunlarda )  da benzer  düzenlemeler  mevcuttur. Bu  düzenlemeler çerçevesinde 

özel mülkiyette bulunan taşınmazlara kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi,  süreklilik  

ve devamlılığının sağlanması amacıyla ve kamu yararı bulunduğu durumlarda  

ihtiyaç duyan  devlet ve kamu tüzel kişileri AY  m. 46 ile KK’da ( yada özel 

kanunlarda)  öngörülen koşullara uyarak ve parasını peşin vermek suretiyle taşınmazı 

kamulaştırabilir.Kamulaştırma bir taşınmaz malın mülkiyetinin  sahibinin rızasına 

bakılmaksızın zorla  idareye geçmesi sonucunu doğurmakla birlikte taşınmazın 

değerinin mal sahibine peşin olarak ödenmesi ve belirli usullere uyularak (AY ve 

KK’da  ve diğer özel kanunlarda gösterilen)  gerçekleştirilmesi nedeniyle hukuka 

uygun bir kurumdur. Diğer bir ihtimal kamu hizmetlerinin görülmesi için taşınmaz 

mallara ihtiyaç duyan devlet ve  kamu tüzel kişilerinin  mal sahibiyle anlaşarak 

taşınmaz malı satın alma veya trampa yoluyla  iktisap edebilmesidir. Mal sahibi 

taşınmazına karşılık anlaşmada belirlenen miktarda parayı alır (  KK m.8 - satın alma 
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yolu) yada para yerine başka bir yerdeki idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş  

taşınmaz mallarından kamulaştırma bedelini kısmen veya  tamamen karşılayacak 

miktarı almayı kabul eder.(  KK m.26- trampa  yolu) Görüldüğü gibi, KK’da 

kamulaştırma dışında satın alma ve trampa yollarıyla idarenin taşınmaz mülkiyetini 

iktisap edebilmesine imkan tanıyan hükümler de mevcuttur. Bu yollarda tarafların 

serbest iradeleriyle yaptıkları anlaşmayla  mülkiyet el değiştirdiğinden herhangi bir  

sorun çıkmaz, bunlar da kamulaştırma gibi hukuka uygun kurumlardır. Ancak,  bu 

sayılan yollara , (kamulaştırma , satın alma yada trampa yollarına)  başvurmaksızın 

devlet ve kamu tüzel kişileri hiçkimsenin malvarlığına ( bu bağlamda taşınmazına) el 

uzatamaz.  

 Bununla birlikte,  zamanla idareler  AY’nın tanıdığı ve kanunlarla  

düzenlenen kamulaştırma işlemine başvurmaksızın özel mülkiyetteki taşınmazlara el 

atmaya başlamışlardır. İşte idare AY ve kanunlara uygun bir işlem oluşturmaksızın ,  

bir kimsenin taşınmaz malına el atar ve üzerinde bir tesis veya bina yapar yada o 

taşınmaz malı bir hizmete tahsis ederek mal sahibinin taşınmazı üzerinde dilediği 

gibi kullanma hakkına karşı herhangi bir girişimde bulunursa  taşınmaz mala 

kamulaştırmasız el atmış sayılır.  İdarenin kamulaştırma işlemi olmaksızın özel 

mülkiyetteki taşınmazlar üzerindeki bu tasarrufları  bir  Hukuk  Devletinde 

rastlanmaması gereken AY’ya ve kanunlara aykırı bir eylem  niteliği taşır. Zira 

hukuk devletinin  gereği olan kanuna bağlı idare ilkesi idarenin eylem ve işlemlerinin 

hukuka uygun olmasını,  temel hak ve hürriyetlerin ancak  ve ancak kanunla 

sınırlandırılmasını  zorunlu kılar. Oysa burada idare Anayasa ve kanunlara aykırı , 

haksız bir fiil gerçekleştirmekte , kişinin mülkiyet hakkına kanuni  bir dayanağı 

olmaksızın el atmaktadır. Dolayısıyla idarenin böyle bir davranışı hukuk devleti 

ilkesine ve onun bir gereği olan kanuni idare ilkesine aykırılık teşkil eder. 

 AY’mızdaki hükümler incelendiğinde; AY’nın Cumhuriyetin Nitelikleri 

başlıklı 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin...bir hukuk devleti”  olduğu” belirtilmiş, 

yine AY’nın 8. maddesinde  “yürütme yetki ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 

tarafından , Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.” hükmüne yer 

verilmiştir. AY m.6/son’da  ise  “hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir 

devlet yetkisini kullanamaz.” şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.  Yine, AY m.123/1’e 

göre “idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.”  AY m.123/1 deki 
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ilkenin bir gereği olarak AY m.113’de ise “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması , görevleri , 

yetkileri ve teşkilatının kanunla düzenleneceği” belirtilmiştir.  AY m.  127/2’de  de “mahalli 

idarelerin kuruluş görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla 

düzenleneceği” ifade edilmiştir. Ayrıca , kamu görevlilerine ( m.128/2 m.129/1) , 

mallara ( m. 121/2)  ve vergilere ( m. 73/3) ilişkin statülerin kanuni nitelikte olması 

gerekir.  AY m. 125/1’e göre ise,  “ İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu 

açıktır.” AY m.11’de  de “Anayasa hükümlerinin  yasama yürütme ve yargı organlarını , idare 

makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları”olduğu vurgulanmıştır. 

Hukuk devleti ilkesi ve  kanuni idare ilkesinin AY’mızca benimsendiğini gösteren bu 

düzenlemelerden hareketle denilebilir ki Türkiye Cumhuriyeti idaresi hukuka uygun 

olarak hareket etmek zorundadır. Başka bir deyişle idare kanunsuz ve keyfi hareket 

edemez, tamamen hukukun içindedir, hukuka uygun davranmak zorundadır.  

 Hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak kanuni idare ilkesi, idarenin eylem 

ve işlemlerinin  hukuka uygun olmasını gerekli kılar.Gerek toplumda hakim olan 

köklü gelenekler  gerekse de  yürürlükteki kanunlar gereği halk toplumda beliren 

ihtiyaçların karşılanmasını daima idareden bekler.İdare ile bireyler  ve bu  bağlamda 

halk her zaman karşı karşıya ve ilişki içerisindedir. İdare ,kamu yararı amacıyla  

halkın günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan teknik nitelikte kamu işlerini 

yerine getirmek zorundadır. Bunun gerçekleştirilebilesi için   çeşitli eylem ve 

işlemlerde bulunarak bireylerin maddi ve hukuki durumlarında değişiklikler 

yapabilir. Ancak, bu  hiçbir şekilde bireylerin hak ve menfaatlerinin tamamen ihmal 

ve feda edilebileceği anlamına gelmez.  Demokratik düzenin egemen olduğu 

ülkelerde  benimsenen  idarenin hukuka bağlılığı ilkesi gereği idare  görevlerini 

ülkede egemen olan hukuk düzeni içinde , hukuka uygun olarak yerine getirmek  

zorundadır. Yani, sadece  idare edilenler değil,  idare  de hukuk kurallarıyla bağlıdır 

ve eylem ve işlemlerini hukuk kurallarına uygun şekilde gerçekleştirmelidir. Her ne 

kadar kamu yararı amacıyla bazı kişilere muafiyetler tanınsa da ,toplumda yeri, 

görevi, rütbesi , unvanı her ne olursa olsun , kanun önünde eşitlik ilkesi gereği , hiç 

kimse ( idare de dahil) hukuk kurallarına uymama hakkına sahip değildir. Aksi halde 

kural ihlalini gerçekleştiren kimsenin ( idare de dahil) bu ihlal fiilinden sorumlu 

tutulacağı ,diğer bir deyişle  idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden zarar 

gören bireylere karşı sorumluluğunun doğacağı açıktır. Ancak hukuk devleti teminatı 
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da  idarenin hiçbir şartla idare edilenlere karşı kayıtlayıcı  ve külfet yükleyici 

faaliyetler gerçekleştiremeyeceği anlamına gelmez.İdarenin  yaptığı faaliyetin keyfi 

olmaması  kanuni  bir yetkiye dayanması ve  kanuni  şartlara uygun hareket etmesi 

kaydıyla  idare edilenlere karşı kayıtlayıcı  ve külfet yükleyici faaliyetler 

gerçekleştirmesi mümkündür. Bu konuda  özellikle idarenin temel hak ve 

özgürlükleri ilgilendiren , bunlara sınırlama getiren yada müdahale eden eylemlerde 

bulunabilmesi için mutlaka kendisine bu yetkiyi veren bir  kanuni  dayanak 

bulunması gerekmektedir. Bu tip eylemler açıkça  kanuni  yetki ister.( AY m.13’de 

de bu husus belirtilmiştir.)  

İşte kamulaştırmasız el atma halinde idare kanuni  dayanağı olmadığı gibi 

aynı zamanda AY  ve kanunlara aykırı (  genel olarak hukuka aykırı da denilebilir) 

bir eylemle , hukuka uygun usulleri ( kamulaştırma , satın alma ve trampa gibi 

usulleri)  uygulamaksızın, kişinin temel haklarından birisi olan  mülkiyet hakkına 

müdahale etmekte ve  hukuk devleti ilkesi ve onun bir gereği olan kanuni idare 

ilkesiyle bağdaşmayacak bir fiili durumun ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.  

İdarenin bu eylemindeki hukuka aykırılık öyle ağır ve açık bir nitelik taşımaktadır ki 

eylemden idarilik vasfını kaldırmakta onu  bir haksız fiile – fiili yola -

dönüştürmektedir. Ayrıca,  idarenin  bu eylemi 5234  sayılı  TCK’nın Devlet İdaresi 

Aleyhinde İşlenen  Cürümler başlıklı 3. Babının Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve 

Son Hükümler başlıklı 4. Kısmının Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine 

Karşı Suçlar başlıklı 1. Bölümünde  m. 261’de düzenlenmiş olan  “kişilerin  malları 

üzerinde usulsüz tasarruf” suçunu da oluşturmaktadır. 1 Bu hususa HGK’nun 

                                                
1 5237 sayılı yeni TCK  m.261’in 765 sayılı eski  TCK’da karşılığı olan hüküm TCK m. 246 ve TCK 
m.250  idi. 765 sayılı TCK’nın Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler Başlıklı 3. Babının  
Hükümet Memurları Tarafından Efrada Karşı Yapılacak Suimuameleler başlıklı 6. faslında  yeralan 
Memurların Başkasının Mülk Hakkını Bozmaları başlıklı 246. maddesinde, “Hükümet memurları 
tarafından bir kimsenin emval ve emlaki cebren iştira ve fuzuli iddia ile hapsız yere zaptolunmak 
veyahut satttırılmak ve menafii amme için lüzumu sabit olmadıkça ve kanunu mucibince bahası 
peşin  verilmedikçe tasarruf hakları iptal olunmak gibi haller vukubulursa o emval ve emlak aynen 
ve mevcut olmadığı halde kıymeti nakden sahibine reddettirilip buna mütecasir olan memur 
cürmünün derecesine gore üç aydan iki seneye kadar hapis ve memuriyetten muvakkaten 
mahrumiyet cezasıyla cezalandırılır.” hükmü yer almaktaydı. TCK m.250’de yeralan memur ve 
askerin ahalinin rızası olmaksızın evlerine el koymaları , meccanen yem ve yiyecek almaları  suçu ise 
şöyle düzenlenmişti:“Tebliğ ve ihzar memurları , askerler, jandarmalar ve zabitler ve umum 

memurlar gelip geçtikleri yerlerde ahalinin hanelerine rızaları  hilafına  konup meccanen yem ve 
yiyecek alırlar ise aldıkları her ne ise parası ashabına reddettirildikten başka bir aya kadar 
hapsolunurlar.  
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2005/12-466 E 2005/458K sayılı 13.07.2005 tarihli kararında  değinilmiştir.2 TCK  

m.261’e göre,  “İlgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek , kişilerin taşınır ve 

taşınmaz malları üzerinde , karşılık ödenmek suretiyle de olsa , zorla tasarrufta bulunan kamu 

görevlisi , fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde,altı aydan iki yıla kadar 

hapis cezasıyla cezalandırılır”Madde gerekçesinde de “…kamu görevlilerinin maddede  

gösterilen fiileri icra suretiyle kişilerin malları üzerindeki tasarruf haklarını ortadan kaldırmaları 

veya sınırlandırmaları suç olarak tanımlanmaktadır.  Madde, aynı zamanda kamulaştırma 

hususundaki kurallara uymadan kişilerin mallarına el konulmasını da cezalandırmaktadır.”
3
 

şeklinde bir açıklamaya yer verilmiştir. Kamu görevlileri  mülkiyet hakkının AY’nın  

35. maddesi ile güvence altına alınmış olduğunu ve ancak kamu yararı amacıyla 

kanunla sınırlandırılabileceğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde mülkiyet hakkını 

ihlal ederek mal ( taşınır veya taşınmaz) üzerinde tasarrufta bulunduklarında bu suç 

oluşacaktır. O halde, bu madde kapsamında kamulaştırma kurallarına uymadan 

kişilerin  mallarına el atan kamu görevlilerinin cezalandırılması mümkündür.4  

Suçla korunan hukuksal yarar  AY ve kanunlarda belirtilen durumlar dışında, 

kişilerin  taşınır veya taşınmaz malları üzerindeki tasarruf haklarını korumak ve bu 

hakları sınırlayan, ortadan kaldıran müdahaleleri engellemektir. Böylece kişilerin 

tasarruf hakları korunurken,  kamu görevlilerinin davranışları cezalandırılmak 

suretiyle kamu idaresine olan güven ve saygınlık da korunmuş olmaktadır5Suçun 

oluşması için  kanun hükümleri izin vermediği halde  veya yetkisi bulunmamasına 

rağmen kamu görevlisinin kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde zorla 

tasarrufta bulunması aranmıştır. Zor kullanma maddi veya manevi nitelikte olabilir, 

                                                                                                                                     
Asker ve jandarmanın heyetçe hareketlerinde bu gibi şeylere cesaret ederlerse aldıkları eşyanın 
parası zabitanından alınarak sahiplerine teslim ettirildikten başka altı aydan üç seneye kadar hapis 
ile cezalandırılırlar. Eğer bu keyfiyet cebir ve şiddet icrasiyle vukubulursa cezaları üçte bir 
derecesinde çoğaltılır „ 
2 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  Karara konu olan olayda yerel mahkeme Özel Dairece 
verilen bozma kararına karşı “...Kamulaştırmasız el atma tazminatı , hukuka uygun işlemle değil, 
hukuka aykırı eylemle hatta suç olan eylemle ( 5237 s. TCK m. 261) mülkiyetini devraldığı 
taşınmaza ödeyeceği bedeldir.Anayasanın 46. maddesiyle himaye edilen hak ve yasaklanan 
uygulama dikkate elındığında , mülkiyeti devredip taşınmaz bedelini hükme bağlayan ilamların 46. 
madde hükmünden evleviyetle yararlanması gerektiği”gerekçesiyle direnme kararı vermiştir. 
3 İzzet Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi:Genel Hükümler, Ankara,Seçkin,  2005, s. 1025 
4 Selami Akdağ, Türk Ceza Kanunu Şerhi: Emsal İçtihatlar ve İlgili Kanunlar, Ankara, 
Olgaç,1976  s.360-361  765 sayılı eski TCK’nın yürürlükte olduğu dönemde de  TCK m.261’e 
karşılık gelen eski TCK m.246 ve TCK m. 250’nin Anayasanın güvencesi altında bulunan 
mülkiyet hakkına karşı saldırıları cezalandırdığı kabul edilmekteydi. 
5 Çetin Arslan , Bahattin Azizağaoğlu, Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, 1 bsk, Ankara,Asil,  Kasım 
2004, s. 1063 “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar”, 
(çevirimiçi)http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/103.doc, 10 Ağustos 2007   
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taşınmaz malikinin kendisine yada sevdiği , önem verdiği kişilere yönelmiş 

olabilir.Maddede yer alan “zor” ifadesi malikin çeşitli şekillerde rızası dışında 

davranmaya mecbur edilmesi olarak anlaşılmalıdır.6 Maddede  kullanılan tasarrufta 

bulunmak kavramı içine ise, malı sahibinin isteğine aykırı olarak zorla satın almak, 

başkasına sattırmak, fiilen el koymak, kişinin tasarruf hakkını hukuken ya da fiilen 

iptal etmek, sınırlamak gibi hareketlerin girdiği kabul edilmektedir.7 Madde 

metninden anlaşılacağı üzere suçun oluşması için suça  konu olacak taşınır veya 

taşınmaz malların gerçek ya da tüzel kişilere ait olması gerektiğinden sahipsiz  

mallar üzerinde bu suç  işlenemez.  Yine zorla tasarrufa konu malın sahibine önceden 

veya sonradan bedelinin ödenmesi suçun oluşmasını ve niteliğini etkilemeyecektir 

Bu husus “karşılık ödemek suretiyle de olsa” ibaresiyle madde metninden 

anlaşılmaktadır. 8 

Ayrıca kannatimizce, somut olayın özellikleri çerçevesinde yapılacak bir 

değerlendirmeyle  kamulaştırmasız el atma eylemleri TCK’nın  Malvarlığına Karşı 

Suçlar başlıklı Onuncu Bölümünde m. 154/1’de düzenlenmiş olan “hakkı olmayan 

yerlere tecavüz” suçunun oluşmasına da sebebiyet verebilecektir.  TCK m. 154/1’e 

göre “ Bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel kişilere ait taşınmaz mal veya eklentilerini 

malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak 

sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis 

ve bin güne kadar adli para cezası verilir.” Görüldüğü gibi TCK m. 154/1’de bir hakka 

dayanmadan özel kişilere veya kamuya ait taşınmaz mal ve eklentilerini malikmiş 

gibi işgal etmek , sınırlarını değiştirmek  ve bozmak , hak sahibinin bunlardan 

yararlanmasına engel olmak suç olarak düzenlenmiştir. 765 sayılı eski TCK’nın 

yürürlükte olduğu dönemde TCK m. 154/1’e karşılık gelen  m.513 f.1’de  ise,   suçun 

oluşması için başkasına ait taşınmaza,  kısmen veya tamamen zapt ve tasarruf etmek 

veya   yararlanmak kasdıyla  ve önceden beri mevcut bulunan seki,  daraba ( tump) , 

duvar ve benzeri şekilde sabit ve belirgin bir sınırın aşılması veya  bozulması 

                                                
6 Arslan, Azizağaoğlu, a.g.e, s. 1064 
7 Akdağ, a.g.e, s. 360-361    765  sayılı eski TCK m.246’da da suçun meydana gelmesi için 
memurun mülk üzerindeki kullanma hakkını yasaya ve düzene aykırı olark bozmuş olması 
aranmakta ve zorla satın alma, esassız iddia ile zapdetme , sattırma gibi haller maddede örnek 
olarak sayılmaktaydı.  
8 “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar”, (çevirimiçi)http://www.ceza-
bb.adalet.gov.tr/makale/103.doc, 10 Ağustos 2007 
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suretiyle tecavüz edilmesi aranmaktaydı.9 Eski TCK m.513/1’de yer alan bu hükmün 

“taşınmazları değil, bunları çeviren hudutları himaye ettiği , ancak sanıkların  mutasarrıf  

bulundukları emlak  ve araziye tamamen veya kısmen zapt ve tasarruf etmek veya bunlardan 

yararlanmak amacıyla hudutların  değiştirilmesi veya bozulması halinde TCK m.513/1’deki suçun 

oluşacağı” kabul edilmekteydi.10  Diğer bir deyişle, TCK m.513/1’de yazılı suçun 

oluşabilmesi için “ sadece taşınmazın aynına yönelik bir el atmanın varlığı yeterli sayılmamakta 

sürekli ve sabit bırakılmış veya işaretlenmiş  sınırın da bozulmuş olması” aranmaktaydı.11 Ancak 

yeni kanun m. 154/1 ile, taşınmazın kısmen yada tamamen işgal edilmesi , 

sınırlarının değiştirilmesi veya bozulması  yada hak sahibinin kısmen de olsa 

yararlanmasına engel olunması hallerinde  suçun oluşacağı kabul  edildiğiden ve  

seçimlik hareketler öngörülmek suretiyle maddi unsurunun  kapsamı 

genişletildiğinden kamulaştırmasız el atma halinde TCK m. 154/1’deki suçun da 

oluşması mümkün gözükmektedir. TCK m. 154/1’de suçun oluşması için maddede 

öngörülen  tüm seçimlik hareketler  bakımından ortak olarak iki koşulun 

gerçekleşmesi aranmıştır. Buna göre  birincisi; maddede , yapılan hareketlerin 

hiçbirinin bir hakka dayanmaması aranmıştır. Hakka dayanan bir davranış sözkonusu 

ise suç oluşmayacaktır. İkincisi failin yaptığı tüm hareketlerde taşınmazın 

malikiymiş gibi hareket etmiş olması gerekmektedir.12  Bu açıklamalar 

doğrultusunda denilebilir ki; kamulaştırmasız el atma halinde de idare hakkı 

olmaksızın ve herhangi bir  kanuni dayanağı bulunmaksızın açıkça hukuka aykırı bir 

fiilde bulunmak suretiyle özel  mülkiyet konusu bir taşınmazı işgal ederek malikinin  

taşınmazını kullanması, ondan yararlanması imkanını ortadan kaldırdığından  

idarenin bu fiileri TCK m. 154/1’deki hakkı olmayan yerlere tecavüz suçunu da 

oluşturabilir. Ancak belitmek gerekir ki, TCK m.261  ile TCK m. 154’de yer alan suç 

tiplerine ilişkin düzenlemeler  kendi içinde çelişkiler taşımaktadır. Şöyle ki; TCK 

m.261’deki kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçunun oluşabilmesi için 

                                                
9 765 sayılı TCK m. 513/1’de  şöyle bir düzenleme getirilmiştir: “ Her kim, başkasının mutasarrıf 

olduğu emlak ve araziyi tamamen veya kısmen zapt ve tasarruf etmek veya bunlardan intifa 
eylemek için o arazi ve emlakin hudutlarını değiştirir veya bozarsa  iki aydan iki seneye kadar 
hapsolunur ve 150 liradan 1.000 liraya kadar ağır para cezası alınır.”  
10 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  (CGK, 1982/6-265E. 1982/311K. 28.06.1982) 
11 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr ( 8 CD, 2003/2969E. 2004/4302K. 06.05.2004 8 CD, 
1995/6680E. 1995/7505K. 25.05.1995, 8 CD, 2001/10032E. 2002/5210K. 18.04.2002) 
12 Muhammet Murat Ülkü, “ 5237 Sayılı TCK. 154-156 ve 160-166 Maddelerinde Yer  Alan 
Malvarlığına  Karşı Diğer Suçlar” , (çevirimiçi)http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makele/161.pdf, 13 
Şubat 2008 
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failin kamu görevlisi olması aranmıştır. Yani TCK m.261 bir özgü suç olarak 

düzenlenmiştir. Ayrıca  suçun oluşabilmesi için fail kamu görevlisinin ilgili 

kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek , kişilerin taşınr ve  taşınmaz 

malları üzerinde tasarrufta bulunması gerekmektedir. “ İlgili kanunlarda belirlenen 

koşullara aykırı olduğunu bilerek” ibaresi bu suçun oluşması  için öngörülmüş olan  

hukuka  özel aykırılık hali  niteliği taşımaktadır. 13  Hukuka özel aykırılık  doktrinine 

göre, suç tipinde öngörülmüş olan bu  özel hukuka aykırılık  unsuru  gerçekleşmediği 

takdirde  yani , fail kamu görevlisi yaptığı eylemin hukuka uygun olduğunu 

zannetmişse failin kastından söz edilemeyeceğinden suç da oluşmayacaktır.  

Görüldüğü üzere TCK m. 261’deki suçun oluşması gerek failin kamu görevlisi 

olması zorunluluğu   gerekse  de   hukuka özel aykırılık   halinin  kabul edilmiş 

olması karşısında oldukça sıkı şartlara bağlanmıştır. Suçun cezası  ise, “… fiil  daha 

ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis” olarak 

belirlenmiştir. TCK m.154’deki hakkı olmayan yere tecavüz  suçu  bakımından bir 

değerlendirme yapıldığında ise, suçun faili  açısından herhangi bir özellik 

getirilmediği görülmektedir.  Herkes fail olabilir. Ayrıca bu suç için herhangi bir 

hukuka özel  aykırılık hali de  düzenlenmemiştir. Suçun oluşması için genel kast 

yeterli olup ,  falin kastının içinde  ayrıca  hukuka aykırılık bilincinin bulunması 

aranmamıştır.  Dolayısıyla ,  fail  yaptığı eylemin hukuka aykırı olmadığını 

düşünerek hareket etmişse  hataya düşmüş olacağından, bu hatanın kaçınılabilir bir 

hata olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılarak sonuca varılacaktır. ( TCK 

m.30 gereği) Eğer fail kaçınılabilir bir hataya düşmüşse,  faile ceza verilecek ancak 

cezada  belirli bir  oranda  indirim yapılacaktır. Eğer fail kaçınılamaz bir hataya 

düşmüşse, Ceza Muhakemeleri Usulü  ( CMK ) m. 223/3-d gereği ceza verilmesine 

                                                
13  Ragıp Barış Erman, “ Yanılmanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi”, İstanbul, y.y., 2006, s. 60-63 
Klasik yaklaşıma göre; suç tiplerinde yer alan ve hukuka aykırılığı ilgilendiren unsurlar ,  “ 
hukuka özel aykırılık” halleri olarak görülmektedir. Bu unsurlar arasında “ meşru bir sebebe 
müstenit olmaksızın” , “makbul bir sebep olmadıkça” , “gayri meşru  surette” , “kanunda yazılı 
hallerin haricinde”, “ kanunsuz” , “memuriyet sıfatını suistimal suretiyle” gibi ifadeler 
sayılmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bağlamında ise; “ hukuka aykırı olarak” , 
“görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle”, “görevinin sağladığı güveni kötüye 
kullanmak suretiyle” gibi ifadelerden söz edilmektedir. Türk hukuk öğretisinde kabul gören 
görüşe göre, hukuka özel aykırılık halleri, hukuka aykırılığın yasakoyucu tarafından suç tipinde 
özellikle vurgulanması anlamına gelmekte ve bu gibi durumlarda failin , işlediği eylemle ilgili 
olarak suçun maddi unsurlarının yanısıra , bu eylemin hukuka aykırılığının da bilincinde 
olmasının arandığını göstermektedir ; eğer fail bu hukuka aykırılığın bilincinde değilse kasten 
hareket ettiği kabul edilemeyecektir.   
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yer olmadığı kararı verilecektir. Suçun cezası ise, “ altı aydan 3 yıla kadar hapis ve bin 

güne kadar adli para cezası” olarak belirlenmiştir. Her iki suç birlikte 

değerlendirildiğinde , TCK m.261’de  suçun oluşması için kastın içersinde  hukuka 

aykırık bilincinin de bulunması aranmış  , fail bakımından bir özellik getirilmiş (  

yani failin kamu görevlisi olması zorunluluğu)  ve bu suretle suçun oluşması sıkı 

şartlara bağlanmış oldmakla birlikte   bu suçun cezası  TCK m. 154’deki suçtan daha  

düşük olarak belirlenmiştir.  Yaptığı eylemin hukuka aykırı olduğu bilinciyle hareket 

eden faile TCK  m.261 uygulanarak  en fazla iki yıl hapis cezasına 

hükmolunabilirken  , hukuka aykırılık bilinci olmaksızın hareket eden  bir faile TCK 

m. 154 uygulanarak  en fazla  üç  yıl hapis cezasına hükmolunmasının hiçbir mantıki 

gerekçesi bulunmamakta , maddeler arasındaki bu çelişki ceza adaletini  

sarsmaktadır. Üstelik TCK m.261’de suçun faili olarak kamu görevlilernin  kabul 

edilmiş olması ve TCK m.154’de suçun falinin herhangi bir kimse olabileceğinin 

belirtilmiş olması  dikkate alındığında  TCK m.261’deki suçun cezasının daha ağır  

olarak düzenlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

Kamulaştırma hususundaki kurallara uyulmadan kişilerin taşınmaz mallarına 

el atılmasının TCK’nun 261. maddesinde açıkça  suç olarak düzenlenmiş  olmasına  , 

hatta  kanaatimizce  bu tip eylemlerin  TCK m. 154 kapsamında da suç teşkil 

edebileceğinin düşünülmesi gerekmesine rağmen uygulamada Yargıtay kararları 

incelendiğinde taşınmaza  kamulaştırmasız el atma yoluna giden kamu görevlilerine 

TCK m.261 ve TCK m. 154  kapsamında cezai müeyyide uygulanmasına ilişkin  

kararlara  rastlanmamıştır. Hukuk mahkemelerince el atmanın önlenmesi, bedel, 

tazminat ve ecrimisil davalarının kabulü yolunda   karar verilmekteyse de  olayın bir 

de cezai bir boyutu olduğu,  ortada ceza davasına konu olabilecek bir eylemin 

bulunduğu   göz önünde tutulmamaktadır. Oysa ki TCK m.261’in  gerekçesinde 

açıkça kamulaştırma hususundaki kurallara uyulmadan kişilerin mallarına el 

konulmasının cezalandırılmasının amaçlandığı belirtilmiş, yine maddede yapılan 

değişiklikle 765 sayılı eski TCK’nın bu suça karşılık gelen 246. maddesinde 

öngörülen  hapis  cezasının alt sınırı yükseltilerek  bu  eylemlerin önlenmesi 

amaçlanmıştır. Ayrıca suçun kovuşturulması şikayete tabi değildir, bu suç ( 4483 

sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
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Hükümleri gözetilmek kaydıyla) re’sen takip edilmektedir.  Buna rağmen  

uygulamada bu madde işletilmemektedir.  

 Diğer yandan, idare bir  tüzel kişilik olduğundan işlem ve eylemler , daima 

idare adına ve hesabına kamu görevlileri durumundaki gerçek kişiler tarafından 

gerçekleştirilmektedir.Bu husus TMK m.50’de de vurgulanmıştır.TMK m. 50’ye 

göre, “tüzel kişilerin iradesi organları aracılığıyla açıklanır. Organların hukuki işlemleri ve diğer 

tüm fiileri tüzel kişileri borç altına sokar.” Bu bağlamda  ayrıca AY m.137  kapsamında da  

bir değerlendirme yapılması gereklidir. İdarenin  ve  idarecilerin  eylem ve 

işlemlerinde hukuka uygun olarak hareket etmeleri zorunlu olduğundan , AY’mız  

137. maddesiyle kamu görevlilerine üstünden aldıkları emri yönetmelik, tüzük ve 

kanun ve AY hükümlerine aykırı gördükleri takdirde emri yerine getirmeme ve  bu 

aykırılığı emri verene bildirme yükümlülüğü getirmiştir. Ancak, üst emrinde ısrar 

eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir, ancak bu halde emri yerine 

getiren sorumlu olmaz. Ancak konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine 

getirilemez, ve emri yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz.AY m.137’ye 

göre  konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getilmesi halinde emri yerine getiren 

kamu görevlisinin  ve böyle bir emri veren kamu tüzel kişisinin yetkili temsilcisinin 

sorumlu tutulması gerektiği açıktır. AY m. 137/2’deki  açık  hüküm ( ayrıca AY m. 

125/1 ) ve TCK  m. 261 hükmü birlikte değerlendirildiğinde , kamulaştırmasız el 

atma eylemlerinden dolayı  kamulaştırma yapmaksızın el atma yoluna başvuran 

kamu görevlisinin  ve eğer kamu görevlisinin bu fiili ilgili kamu tüzel kişisini temsile 

yetkili bir kişinin emriyle gerçekleştirilmişse emri veren bu yetkili kişinin de kamu 

görevlisiyle birlikte cezai sorumluluğu yoluna gidilmesi gerektiği tartışmasızdır. 

Uygulamada olduğu gibi  sadece hukuk mahkemelerinde açılan davalar neticesinde 

idarenin ve kamu görevlisinin  hukuki sorumluluğuna gidilmesi, TCK’nunda açıkça 

suç olarak  düzenlenmiş olan  kamulaştırmasız el atma eylemlerinden dolayı kamu 

görevlilerinin (AY hükmü de dikkate alındığında  eğer bu doğrultuda kamu tüzel 

kişiliğini temsil yetkisi bulunan kişi bir emir vermişse , kamu görevlisiyle birlikte bu 

kişinin de) cezai sorumluluğuna gidilmeyerek  kamulaştırmasız el atma halinde 

uygulanabilecek cezai yaptırımların işletilmemesi  idarenin bu gibi keyfi ve hukuka 
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aykırı uygulamalara  başvurmasını önleme bakımından yetersiz kalmaktadır.  14 Bu 

bağlamda mevcut kanuni  düzenlemelerin  etkin bir şekilde uygulanmasının da 

idareyi böyle hukuka aykırı  yollara başvurmaktan caydırabileceği  düşünülmelidir. 

Mahkemelere ve uygulamada birliği sağlamakla görevli olan Yargıtay’a  bu konuda 

büyük bir görev düşmektedir. İdarenin keyfi ve  hukuka aykırı  faaliyetlerine karşı 

bireylerin korunması , idari faaliyetlerin hukuk çerçevesi içinde yürütülmesinin 

sağlanması için bunların yargı yoluyla denetlenmesinde  zorunluluk olduğu açıktır. 

Hukuk devletinin en önemli özelliği de idarenin  eylem ve işlemlerinin  yargı 

denetimi dışı kalmamasıdır.  AY’mız  ( m.125/1’de) idarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu belirtmiş, “yargı yolu” ifadesini 

kullanmak suretiyle bu yargısal denetimi idari yargı ile sınırlı tutmamış , böylelikle 

idarenin idari işlev dışında kalan eylem ve işlemlerinin de ayrı hukuki rejime ve 

yargısal denetime tabi olmakla birlikte mutlaka yargı yoluyla denetlenmesi esasını 

benimsemiştir. AY m.125’in gerekçesinde de “ İdarenin denetim yolları arasında hukuka 

uygunluğu sağlamada en etkin olanı yargısal denetimdir. Dolayısıyla , idarenin eylem ve işlemlerine 

karşı yargı yolunun açık olduğu ilkesi getirilmek suretiyle Hukuk  Devleti anlayışının zorunlu unsuru 

vurgulanmaktadır.” şeklinde bir açıklama getirilerek  hukuk devleti ilkesi gereği 

idarenin her türlü eylem ve işleminin  yargısal denetime tabi tutulmasının 

zorunluluğu ifade edilmiştir. AY m.125/1’deki bu kuralı yorumlayan AYM de bu 

kuralın, idarenin  kamu hukuku ve özel hukuk alanına giren her türlü eylem ve 

işlemlerini kapsadığını , bunlardan, kamu hukuku alanındaki eylem ve işlemleri için 

idari yargının, özel hukuk alanındakiler için de adli yargının görevli olduğunda 

                                                
14 Yargıtay kararlarında kamulaştırmasız el atma sebebiyle  davacının uğradığı zararlardan  
kamulaştırmasız el atma  yoluna giden kamu tüzel kişiliğiyle  birlikte ( örneğin belediye)  bu 
kamu tüzel kişiliğini  temsile yetkili kişinin de  ( örneğin belediye başkanı) hukuki 
sorumluluğunun doğacağı  ve  kamu tüzel kişiliğiyle kamu tüzel kişisini temsile yetkili kişinin  
müteselsilen sorumlu olacağı sonucuna varılmaktadır.“…Somut olayda davalılardan Belediye 
Başkanının kamulaştırma ve İmar  Yasasının 18. maddesi uygulamasına ilişkin bir idari karar 
bulunmadan davacıya ait bahçe duvarını yıktırmak suretiyle dava konusu zararı oluşturduğundan 
kişisel sorumluluğu olduğu gibi , MK’nun yukarıda belirtilen 48. maddesi gereği Belediye tüzel 
kişiliğinin de müteselsilen sorumlu bulunduğunda duraksama yoktur. ” ( HGK, 16.05.2001, 
2001/4-403E. 2001/413K.)  “…hukuka aykırı eylemi sonucu davacıların zararına sebep olan davalı 
; kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat davasında hüküm altına alınan asıl alacak ve yasal 
faizinden, o davanın davalısı idare ile müteselsilen sorumlu olup…” ( HGK 22.12.2004, 2004/4-
768E. 2004/746K.) Ancak uygulamada,  yukarıda da belirtildiği üzere, kamulaştırmasız el atma 
yoluna giden kamu  görevlisinin  ( ve kamu görevlisine kamu tüzel kişiliğini temsile yetkili bir 
kişi emir vermiş ve bu emir yerine getirilmişse, bu kişinin de kamu görevlisiyle birlikte ) cezai 
sorumluluğuna gidildiği  Yargıtay kararlarına rastlanmamaktadır.   
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duraksama bulunmadığını belirtmiştir.15 Bu bağlamda , idarenin haksız fiili niteliğini 

taşıyan kamulaştırmasız el atma fiilerinin de  adli yargı ( kamulaştırmasız el atmanın  

TCK’nda suç olarak kabul edilmesi karşısında hem  hukuk mahkemeleri ve  hem de 

ceza mahkemeleri) tarafından   yargısal denetime tabi tutulması  hukuk devleti 

ilkesinin  bir gereğidir.  

Belirtmek gerekir ki , özellikle;  kamulaştırmasız el atmanın  el atılan 

taşınmazın kamunun ortak kullanımına  veya kamu hizmetine tahsis edilerek  yada el 

atılan taşınmaz üzerinde kamu hizmetine  ilişkin bir tesis yapılarak  gerçekleştirildiği 

hallerle - bayındırlık eserleri inşaası nedeniyle kamulaştırmasız el atmalarla-  

uygulamada  sıkça  karşılaşılmakta  ve bu  gibi  durumlar  büyük sorunlar 

yaratmaktadır. Bu durumlarda kamu yararı ile özel yararın karşı karşıya geldiği ve 

çatıştığı  açıktır. Kamulaştırmada da kamu yararı ile özel  yarar karşı karşıya 

gelmekte , çatışmakta ancak kamulaştırma hukuka uygun bir kurum olduğundan ve 

gerekli prosedürlere uyularak  ayrıca  taşınmazın bedeli  malikine ödenerek 

gerçekleştirildiğinden  özel yarar kamu yararına feda edilmektedir. Oysa 

kamulaştırmasız el atma  idarenin hukuka aykırı  fiili niteliğini taşıdığından bu 

durumda  kamu yararına üstünlük tanınması idarenin bedelini ödeyerek taşınmazı 

kamulaştırmak yerine bedel ödemeksizin hukuka aykırı bir şekilde taşınmaza el 

atmasına olanak tanıyabilir , kamulaştırmasız el atma uygulamalarının önünü  daha 

çok açabilir. Bu nedenle  zorunluluk  olmadıkça kamulaştırmasız el atma hallerinde 

kamu yararına üstünlük tanınmaması  ve idarenin keyfi uygulamalarına meydan 

verilmemesi gerekmektedir. Kamu yararına üstünlük tanınabilecek haller ise , sadece 

bayındırlık eseri inşaası nedeniyle kamulaştırmasız el atmalarla sınırlı tutulmalıdır.  

Zira burada taşınmaz üzerinde kamu yararına tahsis edilmiş ve kamu malı niteliğini 

kazanmış bir tesis inşaa edildiğinden  yada taşınmaz kamunun doğrudan 

yararlanmasına veya kamu hizmetine tahsis edildiğinden kamu yararına üstünlük 

tanınması  zorunludur. Bu istisna  dışında özel yarar kamu yararına feda edilmek 

suretiyle  kamulaştırmasız el atmanın kapsamının fazla genişletilmemesi ,  taşınmaz 

malikine kamulaştırmasız el atma halinde açılabilecek  tüm davaları   açmak   imkanı 

                                                
15 (çevirimiçi)http://www.kazanci.com.tr  ( AYM, 09.12.1994 , 1994/43E. 1994/42-2K. AYM, 
28.06.1995 , 1994/71E. 1995/23K.) 
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tanınması  ve bu yolla  kişilerin temel haklarından olan mülkiyet hakkına güvence 

sağlanması uygun bir çözüm olacaktır.  

 Günümüzde toplumsal ihtiyaçların artmasına koşut olarak devletin görev, 

faaliyet ve fonksiyon sahası genişleme eğilimi göstermektedir. İdarenin yerine 

getirmek zorunda olduğu kamu hizmetlerinin alanı sürekli olarak genişlemekte, hatta 

bir çok hizmet teknik uzmanlığı gerektirmektedir.Bu nedenle; kamusal ihtiyaçların 

karşılanması, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve devamlılığının sağlanması için 

kamu yararı  amacıyla  Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin  çeşitli kaynaklara ve 

bu bağlamda taşınmaz  mallara  duydukları ihtiyaç da artmaktadır.  Ancak bunların 

elde edilmesi için AY ve kanunlara  uygun hareket edilmesi ( bu bağlamda 

kamulaştırma, satın alma veya trampa yollarına başvurulması )hukuk devleti ilkesi ve 

onun bir gereği olan kanuni idare ilkesi uyarınca zorunludur. Kamu hizmetlerinin  

yürütülmesi ve devamlılığının sağlanamasındaki yarar hiçbir şekilde idareye 

bireylerin AY’nın  güvencesi altındaki  temel haklarına ( bu bağlamda mülkiyet 

hakkına) hukuka aykırı şekilde müdahale etme yetkisi vermez. Anayasal ve kanuni  

prosedürlere uyulmadan gerçekleştirilen müdahaleler ise  idarenin bir haksız  fiili 

olarak değerlendirilir. İşte idarenin bu tip haksız fiilerinin  önlenebilmesi ve kanuna 

bağlı idare ilkesinin gerçekleştirilebilmesi bakımından, kamulaştırmasız el atmanın 

kapsamının fazla genişletilmemesi ,  kamulaştırmasız el atma hallerinde zorunluluk 

olmadıkça kamu yararı üstün tutulmak suretiyle  taşınmaz malikinin mülkiyet 

hakkını koruyucu davalardan yoksun bırakılmaması ve malike tanınan  özel hukuk ( 

Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu) hükümlerine dayanan  dava haklarının  

yanısıra bu gibi eylemleri gerçekleştiren  kamu görevlilerine cezai  yaptırım  

uygulanması  hususlarının  büyük önem  taşıdığı gözardı edilmemelidir. Bu konuda  

TCK’daki  düzenlemenin -TCK m. 261 ve TCK m. 154 arasındaki çelişkiyi 

giderecek bir düzenleme yapılmak kaydıyla- etkin bir şekilde uygulanmasının da  bir 

çözüm olabileceği düşünülmektedir.   

Unutulmamalıdır ki ; sadece şekli anlamda hukuk devletinin özelliklerinin 

bulunması bir devleti  hukuk devleti yapmaya yetmez.; bir devlette yaptırım araçları 

ne kadar   eksiksiz ,  kapsayıcı  ve caydırıcı olursa ve mevcut kanuni düzenlemeler  

ne kadar etkin uygulanırsa o  devlet ancak bu şartlarla  gerçek anlamda  bir  hukuk 

devleti olarak kabul edilebilir. 
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