
KAMULAŞTIRMA 

HUKUKU 
Yürürlükte olan 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda 

yasama erki tarafından birçok değişiklik yapılmıştır. Ayrıca 

Kamulaştırma Kanununun bazı maddeleri de yargı 

kararlarıyla iptal edilmiştir. Bu sebeple Kamulaştırma 

Hukuku ile ilgili davalar detaylı hazırlıklar ve araştırmalar 

yapılarak özenle takip edilmesi gereken davalardır.  

Teknik bir alan olan Kamulaştırma Davalarında, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesinin ve 

Yargıtay’ın dava bazında vermiş olduğu kararlar titizlikle 

takip edilmelidir. 

▪ Kamulaştırmasız El Atma Davaları 

▪ Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davaları 

▪ Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davaları 

▪ Kamulaştırma Nedeniyle Tazminat Davaları 

▪ Taşınmazın Kamulaştırma Amacından Farklı 

Kullanımı Nedeniyle Tazminat ve İade Davaları 



Başta olmak üzere Üniversite Kamulaştırmaları, Baraj 

Kamulaştırmaları, Otoban Kamulaştırmaları, Liman 

Kamulaştırmaları gibi kamulaştırma hukukunu ilgilendiren 

her konuda Av. Muzaffer Demirsoy Hukuk Bürosu 

danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 
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Kamulaştırma 
Hukuk sistemimizde Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 

itibaren, 1924 ve 1961 Anayasaları ile halen yürürlükte 

bulunan 1982 Anayasasında mülkiyet hakkı temel insan 

haklarından birisi olarak kabul edilmiştir. Anayasamızın 35. 

maddesinde herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğu 

ve bu hakların ancak kamu yararı amacıyla yasayla 

sınırlanabileceği hükme bağlanmış, Anayasanın 13. 

maddesinde ise temel haklar arasında yer alan mülkiyet 

hakkının özüne dokunulamayacağı yalnızca Anayasanın ilgili 

maddesinde belirtilen nedenlere bağlı olarak ve ancak yasa ile 

sınırlandırılabileceği belirtilmiştir.  

Anayasanın 46. maddesinde bir mülkiyet hakkı sınırlaması 

olarak kamulaştırma kavramı “devlet ve kamu tüzel kişilerinin 

özel mülkiyete konu olan taşınmazları, kamu yararı amacıyla 

ve bedelini peşin ödemek suretiyle, malikin rızası olmaksızın 

elinden alınması” olarak tanımlanmıştır. Kamulaştırma, 

dayanağını anayasadan alan idarenin taşınmaz mal edinme 

usulüdür. Ancak kamulaştırma idarenin keyfi bir uygulaması 

değildir. Kamulaştırma işlemi ilgili kanunlarla belirlenmiş sıkı 

prosedür ve usul kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. 

08.09.1956 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 



giren 6830 sayılı İstimlâk Kanunu ile 8.11.1983 yılında Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve günümüzde 

uygulanan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, idarenin 

kamulaştırma işleminde uygulaması gereken prosedürleri ve 

usulleri içerir. Bu prosedürlere ve usullere uygun yapılmayan 

kamulaştırmalar idarenin keyfi olarak kişilerin taşınmaz 

üzerindeki mülkiyet hakkını kısıtlamasıdır ve kamulaştırmasız 

el atma olarak tanımlanır. Kamulaştırmasız el atma, idarenin 

bir işlemine dayanmayan veya idare hukuku açısından 

kendisine sonuç bağlanan bir idari eylem niteliğinde de kabul 

edilmeyen, adeta idarenin haksız fiili olarak nitelendirilen bir 

eylemdir. Kamulaştırmasız el atma işleminde hukuka aykırılık 

ağır ve kabul edilemez niteliktedir.  

 

Tarihsel sıralamaya göre Kamulaştırma Hukuku ile ilgili yasal 

mevzuat aşağıdaki şekildedir: 

▪ 1295 tarihli Umumî İstimlâk Kararnamesi 

▪ Millî müdafaa ihtiyaçları için 3887 Sayılı Kanun 

▪ Devlet Demiryolları İstimlâkleri hakkındaki 929 sayılı 

kanun 

▪ Belediye İstimlâkleri hakkındaki 3710 sayılı Kanun 

▪ 6830 Sayılı İstimlâk Kanunu 

▪ 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları Veya Müesseseleri 

Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş 

Gayrimenkuller Hakkında Kanun 

▪ 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 



▪ 5999 sayılı “Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 

 

31.08.1956 tarihinde yürürlüğe giren 6830 Sayılı İstimlâk 

Kanunu öncesi yapılan Kamulaştırmalarda kullanılan yasalar 

şu şekildedir: 

- 1295 tarihli Umumî İstimlâk Kararnamesi 

- Millî müdafaa ihtiyaçları için 3887 Sayılı Kanun 

- Devlet Demiryolları İstimlâkleri hakkındaki 929 sayılı 

kanun 

- Belediye İstimlâkleri hakkındaki 3710 sayılı Kanunu 

6830 Sayılı İstimlâk Kanununun yürürlüğe girmesiyle 

Kamulaştırma Yasaları tek mevzuatta toplanmıştır.  

31. 08. 1956 tarihinden 08. 11. 1983 tarihine kadar 6830 

Sayılı İstimlâk Kanunu, 08. 11. 1983 tarihinden itibaren ise 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu uygulanmaktadır. 

 

Kamulaştırmasız El Atma 

Kamulaştırmasız el atma kavramı, Türk hukukunda belirli bir 

yasa ile düzenlenmemiş, ilk olarak Yargıtay’ın 16.05.1956 gün 

ve 1956/1-6 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile 

tanımlanmıştır. Kamulaştırmasız el koymaya ilişkin davaların 



temelini oluşturan bu İçtihadı Birleştirme Kararında; 

taşınmazına kamulaştırmasız el konulan malikin, el atmanın 

önlenmesi davası açabileceği gibi, bu eylemli duruma razı 

olduğu takdirde taşınmaz bedelini isteme hakkı olduğu kabul 

edilmiş ve mal sahibinin el konulan taşınmazın bedelini talep 

ederek dava açması halinde taşınmazın el koyma tarihindeki 

bedeli değil, mülkiyet hakkının devrine razı olduğu tarih olan 

dava tarihindeki değerinin belirlenerek tahsiline karar 

verileceği de açıkça vurgulanmıştır. Yine kamulaştırmasız el 

koyma davalarına ilişkin olarak Yargıtay’ın 16.05.1956 gün ve 

1956/1-7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında ise usulüne 

uygun şekilde kamulaştırma işlemi yapılmaksızın 

taşınmazına el konulan mal sahibinin açacağı davanın 

herhangi bir zamanaşımına tabi olmayacağı kabul edilmiştir.  

Yargıtay’ın 16.05.1956 gün ve 1956/1-6 sayılı İçtihatı 

Birleştirme Kararında ise taşınmazına kamulaştırmasız el 

konulan malikin el atmanın önlenmesi davası açabileceği gibi, 

taşınmaz bedelini isteme hakkının da olduğu belirtilmiştir. 

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 

38. Maddesinin İptali 



2942 sayılı kamulaştırma kanununun 38. Maddesi 

“Kamulaştırma yapılmış, ancak işlemleri tamamlanmamış 

veya kamulaştırma hiç yapılmamış iken kamu hizmetine 

ayrılarak veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis 

edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz malın malik zilyet 

veya mirasçılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava 

hakkı yirmi yıl geçmekle düşer. Bu süre taşınmaz mala el 

koyma tarihinden başlar.” hükmü içerse de 38. maddenin 

hem Anayasa’ya, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 

aykırılığı ileri sürülmüş, neticede Anayasa Mahkemesi 

tarafından verilen 10.04.2003 tarihli ve E: 2002/112, K: 

2003/33 sayılı karar ile söz konusu madde iptal edilmiştir. 

Maddenin iptaliyle birlikte konuyla ilgili ciddi bir hukuksal 

boşluk meydana gelmiştir. Bunun üzerine, 18 Haziran 2010 

tarihinde 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile geçici 6.madde Kamulaştırma 

Kanunu’na eklenmiş ve bu madde ile bir takım yasal 



düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Sonuç olarak 2942 sayılı 

kamulaştırma kanununun 38. Maddesinin Anayasa 

Mahkemesinin kararı ile iptal edilmesi ile kamulaştırmasız el 

atma davalarında 20 yıllık hak düşürücü süre ortadan 

kalkmıştır. 

 

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında 

Zamanaşımı 

Yargıtay’ın 16.05.1956 gün ve 1956/1-7 sayılı İçtihadı 

Birleştirme Kararında usulüne uygun şekilde kamulaştırma 

işlemi yapılmaksızın taşınmazına el konulan mal sahibinin 

açacağı davanın herhangi bir zamanaşımına tabi olmayacağı 

kabul edilmiştir. İlgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 

doğrultusunda kamulaştırmasız el atma davalarında 

zamanaşımı yoktur. 

 

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında 

Uzlaşma 



Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi uyarınca, 

9.10.1956 tarihi ile 4.11.1983 tarihi arasında yapılan el 

atmalarda dava yoluna gidilmeden önce uzlaşma için idareye 

başvurma zorunluluğu vardır.  

4.11.1983 tarihinden sonra yapılan el atmalar için ise idareye 

başvurma zorunluluğu yoktur. Diğer bir deyişle 4.11.1983 

tarihinden sonra meydana gelen fiili el atmalardan 

kaynaklanan kamulaştırmasız el atma davalarında uzlaşma 

dava şartı değildir. 

 

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında 

Görevli Mahkeme 

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 11.02.1959 gün ve 

E:1958/17, K:1959/15 sayılı kararında kamulaştırmasız el 



atma nedeniyle açılan davanın haksız fiil neticesinde meydana 

gelen zararın tazmini davası olduğu ve davada görevli 

mahkemenin adli yargı olduğuna hükmedilmiştir. 

Kamulaştırmasız fiili el atmalarda adli yargı görevli iken hukuki 

el atmalarda idari yargı görevlidir.  

 

Kamulaştırma Süreci 

Yeterli ödeneğin temin edilmesi: Kamulaştırma Kanununun 

3. maddesinin son fıkrasına göre idarelerde yeterli ödenek 

temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanamaz. 

Kamu yararı kararı: Kamulaştırma Kanuna göre kamulaştırma 

işleminden önce idare tarafından kamu yararı kararı alınması 

zorunludur. 

Kamulaştırılacak taşınmazın tespiti ve idari şerh: İdare, ilgili 

taşınmazın veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini 



gösteren ölçekli planı yapar veya yaptırır; taşınmazın 

sahipleri, tapu kaydı yoksa zilyetleri ve bunların adresleri 

tapu, vergi, nüfus kayıtları üzerinde veya haricen yapacağı 

araştırma ile tespit ettirir. 

İdare, kamulaştırma kararı aldıktan sonra kamulaştırmanın 

tapu siciline şerh verilmesini tapu idaresine bildirir. 

Bu şerh tarihinden itibaren 6 ay içinde kamulaştırma 

bedelinin tesbiti ile idare adına tescili isteğinde 

bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge ibraz 

edilmezse şerh sicilden silinir. 

Kamulaştırma Kanununun 8.maddesinde ise, idarelerin 

tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı 

kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle 

uygulamalarının esas olduğu hükme bağlanmıştır. 

Satın alma usulü: İdare kamulaştırma yaparken öncelikle 

satın alma usulünü uygulamalıdır. Satın alma usulüne 

başvurulmamış olması halinde yargı makamları kamulaştırma 

işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetmektedirler. 

Satın alma usulünde idare öncelikle kıymet takdir komisyonu 

ve uzlaştırma komisyonu görevlendirir. 

Kıymet takdir komisyonu taşınmazın bedelini takdir eder. 

İdare, kıymet takdir komisyonu tarafından tespit edilen bedeli 

belirtmeden resmi taahhütlü bir mektupla ilgili taşınmazı 

satın almak ya da trampa yoluyla elde etmek istediğini malike 

bildirir. 



Malik kabul ederse pazarlık görüşmeleri yapılır, anlaşmaya 

varılırsa malik tapuda ferağ vererek ve bedel kendisine 

ödenerek taşınmaz idarenin mülkiyetine geçirilir. 

Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz 

malın idare adına tescili: Eğer kamulaştırma, satın alma 

yoluyla yapılamazsa yani malik idare ile uzlaşamazsa idare, 

taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine 

başvurarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına 

Tescilini ister. 

Hâkim, duruşma günü tespit eder ve bu günde tarafları malın 

bedeli konusunda anlaşmaya davet eder. Anlaşma sağlanırsa 

tekrar "satın alma usulü" ile ilgili kanun hükümleri uygulanır 

(KK.m.8/2) 

Bedelde anlaşma olmazsa mahkeme, bilirkişi marifetiyle 

taşınmaz malın değerini tespit için mahallinde keşif yapar. 

Bilirkişiler, taşınmaz malın bedelini belirler ve buna ilişkin 

raporlarını mahkemeye ibraz eder. Mahkeme, bilirkişi 

raporlarından yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun bir 

kamulaştırma bedeli tayin eder. Mahkeme, kamulaştırma 

bedelinin bankaya yatırılması ve malik adına bloke edilmesi 

için idareye süre verir. Bu süre içinde idare banka makbuzunu 

mahkemeye ibraz ederse mahkeme, taşınmaz malın idare 

adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine 

ödenmesine karar verir. Karar, tapu dairesine ve bankaya 

bildirilir. Tescil hükmü kesindir. Ancak tarafların, bedele ilişkin 

temyiz hakkı saklıdır. 



 

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 

Kamulaştırma bedeli ilk olarak kamulaştırmayı yapan kamu 

idaresi tarafından tespit edilir. Bu bedel göz önünde 

bulundurularak, kamulaştırılacak taşınmazın maliki ile 

uzlaşma görüşmeleri yapılır.  

Kamulaştırma bedeli öncelikle satın alma usulünde İdarenin 

“kıymet takdir komisyon”unca belirlenir. 

Malikler kıymet takdir komisyonunun belirlediği bedeli kabul 

etmez ise kamulaştırma bedeli “Kamulaştırma bedeli tespit ve 

tescil davası” açılabilir. Bu durumda kamulaştırma bedeli 

Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bilirkişi raporları da 

dikkate alınarak nihai olarak belirlenir. 

 

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında 

Harç 

Kanuni harcın nispi ya da maktu hükmedilmesi, taşınmazlara 

04.11.1983 tarihinden önce ya da sonra el atılmasına göre 

ikiye ayrılmaktadır. 

04.11.1983 tarihinde önceki döneme ilişkin el atmalarda 

maktu harç vardır. 



04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda 

nispi harç vardır. 
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