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ANAYASA MAHKEMESI 
KARARLARI IŞIĞINDA 
MÜLKIYET HAKKI 
IHLALLERI

Mülkiyet hakkı, kişinin eşya üzerinde hâkimiyet kurmasını sağlayan, Anayasa 
ve Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altı-
na alınan, eşya hukukundan imar hukukuna, fikri mülkiyet hukukundan vergi 
hukukuna, idare hukukundan borçlar hukukuna birbiriyle ilgisiz sayılabilecek 
neredeyse bütün hukuk disiplinlerini ilgilendiren temel bir insan hakkıdır. 

Mülkiyet hakkı, Anayasa’nın 35. maddesinde “Herkes, mülkiyet ve miras hakları-
na sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülki-
yet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” şeklinde düzenlenmiştir. 

Mülkiyet hakkının korunması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek (1) No.lu 
Protokol’ün 1. maddesinde ise “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunul-
mazlığına 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, dev-
letlerin, 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 ge-
tirmez.” şeklinde karşılık bulmuştur.

Mülkiyet hakkı her ne kadar Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve iç 
hukukumuzda mevcut sair mevzuat ile güvence altına alınmış olsa da Anaya-
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sa’nın 35. maddesinde mülkiyet hakkının mutlak bir hak olmadığı ve kamu ya-
rarı amacıyla sınırlandırılabileceği belirtilmiştir.

Anayasa’nın 13. maddesinde de temel hak ve hürriyetleri sınırlandırmada genel 
ilkeler tespit edilmiş; temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yal-
nızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak 
kanunla sınırlanabileceği, bu sınırlamaların, Anayasanın sözüne ve ruhuna, de-
mokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilke-
sine aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Ne var ki uygulamada mülkiyet hakkına 
yapılan müdahalelerin; meşru amaç unsurunu taşımadığı, kamunun yararı ile 
mülk sahibinin mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması gereken adil 
dengenin malik aleyhine orantısız bir biçimde bozulduğu görülmektedir. 

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Mülkiyet Hakkı İhlalleri isimli çalışma-
mızda Anayasa Mahkemesinin mülkiyet hakkı konusunda vermiş olduğu ihlal 
kararlarına konu olan müdahaleler değerlendirilmiş ve çözüm önerileri sunul-
muştur. 

Anayasa Mahkemesi kararları incelendiğinde mülkiyet hakkına yapılan müda-
halelerin büyük bir kısmının idarenin kamulaştırmasız el atma eylemine iliş-
kin olduğu görülmektedir. Anayasa’nın 46. maddesinde Devlet ve kamu tüzel 
kişilerine özel mülkiyete tabi taşınmazları kamulaştırma yetkisi verilmiş ve 
kamulaştırma ilkeleri belirlenmiştir.  Buna karşılık uygulamada kamulaştırma 
yapmaya yetkili olan Devlet, kamu tüzel kişileri, kamu kurumları veya kamu 
yararı bulunması halinde yararlarına kamulaştırma yapılabilecek gerçek ve özel 
hukuk kişileri tarafından, Anayasa’nın 46. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu’na aykırı şekilde, özel mülkiyete konu taşınmazlara kısmen veya tama-
men, fiilen veya hukuken bedelsiz olarak el koyulduğu görülmektedir. İdarenin 
kamulaştırmasız el atma şeklinde adlandırılan bu eylemi, mülkiyet hakkına ağır 
bir müdahale teşkil etmekte olup mülk sahibinin taşınmazından mahrum kal-
masına yol açmakta; mülk sahibini kamulaştırmasız el atılan taşınmazıyla ilgili 
olarak uzlaşma ve dava yoluna başvurma külfetine,  dava harçlarını ödeme yü-
kümlülüğüne katlanmak zorunda bırakmaktadır.

Mülkiyet hakkı, yukarıda ifade edildiği gibi neredeyse bütün hukuk disiplinlerini 
ilgilendirdiğinden eşya hukukundan imar hukukuna, fikri mülkiyet hukukundan 
vergi hukukuna, idare hukukundan borçlar hukukuna kadar bütün bu hukuk 
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disiplinlerinden kaynaklanan mülkiyet hakkı uyuşmazlıkları Anayasa Mahke-
mesine yapılan bireysel başvurulara konu olabilmektedir. Bu nedenle Anayasa 
Mahkemesinin mülkiyet hukukuna ilişkin olarak verdiği ihlal kararları incelendi-
ğinde kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma sorunu dışında da birçok uyuş-
mazlığın ihlal kararlarına konu olduğu görülmektedir. Nitekim bu çalışmamızda 
da incelendiği üzere ihlal kararları arasında hukuka aykırı bir biçimde sit alanı 
kararları alınmasına, kişilerin taşınmazlarına el konulmasına, yargı kararlarının 
icra edilmemesine, tapu kaydının verilmemesine, idari para cezalarının çok 
yüksek olmasına, mirasçılığın kabul edilmemesine, haksız vergi tahsilâtlarına, 
kanuni dayanak gösterilmeksizin işlem yapılmasına,  ihtiyati haczin uzun süre 
devam etmesine ilişkin uyuşmazlıkların da oldukça geniş bir yer kapladığı gö-
rülmektedir. 

Bahse konu müdahaleler, mülkiyet hakkının korunması ile kamunun yararı ara-
sında olması gereken adil dengeyi mülk sahibi aleyhine bozmaktadır. Oysaki 
demokratik hukuk devletinin en önemli unsurları arasında; hak ve özgürlük-
lere yapılacak müdahalelerin, sınırlandırmaların ancak kanunla düzenlenmesi 
gerektiği, bu hak ve özgürlüklere yapılacak keyfi müdahalelerin engellenmesi 
gerektiği hususları yer almaktadır. Buna karşılık mülkiyet hakkına yapılan mü-
dahalelerin kimi zaman bizzat Devlet eliyle yapılması, hukuk devletinin ön ko-
şullarından olan hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine ters düşmektedir. Hukuk 
devletine olan güvenin sarsılmaması ve temel insan hakkı olan mülkiyet hakkı-
na yapılan müdahalelerin engellenebilmesi için birtakım yasal düzenlemelerin 
yapılması gerektiği, yargılamaların makul süreyi aşmayacak, adil yargılanma 
hakkının ihlaline yol açmayacak şekilde daha dikkatli bir biçimde yapılması ge-
rektiği açıktır. 
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İmar planında kamu hizmetine tahsis edilen taşınmazın 2942 sayılı Kanun’da 
öngörülen beş yıllık makul süre içerisinde kamulaştırılmaması veya mülkiyet 
hakkının kullanılmasına engel teşkil edecek kısıtlılığın kaldırılmasını sağlaya-
cak şekilde imar planı değişikliği yapılmaması hukuki kamulaştırmasız el atma-
ya vücut vermektedir. Uygulamada idarenin, özel mülkiyete tabi taşınmazları 
kamu hizmetine tahsis ettiği ancak bu taşınmazları uzun süre kamulaştırmadığı 
görülmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesine taşınan ve mülkiyet hukukuna 
ilişkin olan uyuşmazlıkların yarıdan fazlasının idarenin hukuki kamulaştırmasız 
el atma eyleminden kaynaklandığı görülmektedir. Bu hususta Hüseyin ÜNAL 
kararı oldukça önemlidir. Zira ilgili kararla birlikte Anayasa Mahkemesinden 
2018 yılı içerisinde seri ihlal kararları çıkmıştır. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 20.09.2018 Tarihli 2017/24715 Başvuru 
Numaralı Hüseyin ÜNAL Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesi, 20.09.2018 tarihli 2017/24715 başvuru numaralı 
Hüseyin ÜNAL kararında başvuru konusunun, taşınmazın imar planında 
kamu hizmet alanına ayrılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği 
iddiasına ilişkin olduğunu, başvuru konusu olayda başvurucuya ait taşın-
mazın 5/2/2004 tarihinde tasdik edilen 1/1000 ölçekli revizyon uygulama 
imar planında yol olarak ayrılmasına rağmen bugüne kadar taşınmazın 
kamulaştırma işleminin yapılmadığını, başvurucuya hiçbir tazminat öden-
mediğini, taşınmaz üzerinde imar kısıtlılığının devam ettiği bu süre zar-
fında başvurucunun mülkiyet hakkından dilediği gibi yararlanabilmesinin, 
mülkiyetini kullanabilmesinin veya ondan tasarruf edebilmesinin mümkün 
olamadığını tespit etmiştir. 

B. Anayasa Mahkemesinin Hüseyin ÜNAL Kararına Dayanak Olan 
Kanun Maddesi

 Anayasa Mahkemesinin 20.09.2018 tarihli 2017/24715 başvuru numaralı 
Hüseyin ÜNAL kararında; 2942 sayılı Kanunu’nun ek 1. maddesinde yer 
alan düzenlemeye uyulmaksızın, uygulama imar planının onaylanmasın-
dan itibaren yaklaşık on dört yıl geçmesine rağmen imar planında yol ola-
rak kamu hizmetine ayrılan taşınmazın kamulaştırılmaması mülkiyet hakkı 
ihlali olarak kabul edilmiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 20.09.2018 Tarihli 2017/24715 Başvuru 
Numaralı Hüseyin ÜNAL Kararı Vermiştir.

 Anayasa Mahkemesi, Hüseyin ÜNAL kararında “uygulama imar planının 
onaylanmasından itibaren yaklaşık on dört yıl geçmesine rağmen imar pla-
nında yol olarak kamu hizmetine ayrılan taşınmazın kamulaştırılmamasının 
başvurucuya şahsi olarak aşın bir külfet yüklediği, bu durumda başvurucu-
nun mülkiyet hakkının korunması ile kamunun yararı arasında olması gere-
ken adil dengenin başvurucu aleyhine bozulduğu ve müdahalenin ölçülü 
olmadığı” hususlarının altını çizerek, Anayasa’nın 35. maddesinde güven-
ce altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.
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 Anayasa Mahkemesinin Hüseyin ÜNAL kararında ve aynı konuya ilişkin 
diğer kararlarında da belirtildiği üzere kanun koyucu, imar uygulamaları-
nın geniş alanları kapsaması nedeniyle ve bütçeye yeterli ödeneğin konul-
ması amacıyla kamulaştırmanın beş yıllık süre içinde tamamlanmasını ön-
görmüştür. Mülkiyetin kamu yararı amacıyla kontrolüne ilişkin söz konusu 
müdahaleler bakımından kanun koyucunun takdir yetkisi bulunmaktadır. 
Bu takdir yetkisi çerçevesinde söz konusu kamu yararı amacının gerçek-
leştirilmesi yönünden belirtilen fiili ve hukuki engeller sebebiyle malikin 
makul ve belirli bir süre boyunca bu kısıtlamalara katlanması beklenebilir. 
Ancak bu sürenin uzaması halinde söz konusu kısıtlamalar, taşınmaz mali-
kine yüklenen külfeti fazlasıyla ağırlaştırmaktadır. Bununla birlikte kısıtlılık 
süresinin uzamasına bağlı olarak malikin zararını karşılayabilecek herhan-
gi bir giderim imkânının bulunmaması da malike aşırı bir külfet yüklenme-
sine sebep olmaktadır.

D. İlgili Danıştay Kararı

 Danıştay 6. Dairesinin 2015/5709 E. 2016/1579 K. sayılı 11.04.2016 tarihli 
kararında da, imar planında ilköğretim tesisi alanı olarak belirlenen ta-
şınmazın kamulaştırılmaması nedeniyle mülkiyet hakkının kısıtlanması 
durumunda tazminat ödeme yükümlülüğünün doğacağı şu şekilde ifade 
edilmiştir: “Uyuşmazlığa konu olan ve imar planında ilköğretim alanında 
kalan taşınmazın uzun yıllar parselasyon ya da kamulaştırma yapılmamak 
suretiyle mülkiyet hakkının süresi belirsiz bir zaman diliminde kısıtlandığı-
nın tespit edilmesi halinde ise; aralarında gayrimenkul değerleme uzma-
nının da bulunduğu bilirkişi kurulunca, taşınmazın cins ve nevi, yüzölçü-
mü, kıymetini etkileyecek bütün nitelik ve unsurları, her unsurun ayrı ayrı 
değeri, varsa vergi beyanı, varsa resmi makamlarca yapılmış kıymet tak-
dirleri, taşınmazın mevkii, taşınmazın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu 
gibi kullanılması halinde getireceği net geliri, özel amacı olmayan emsal 
satışlara göre satış değeri, bedele etki eden tüm kanuni veriler, imar verileri, 
taşınmazın özgün nitelik ve kullanım şekli, değeri etkileyen hak ve yüküm-
lülükleri, gayrimenkul üzerinde aynı ve şahsi ittifak hakları ve gayrimenkul 
mükellefiyetleri vb. bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçülerin 
belirlenmesi suretiyle taşınmaz bedeli tespit edilerek tazminat olarak öden-
mesine karar verilmesi gerekmektedir.”
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İdarenin, makul addedilen süre içerisinde kısıtlamayı kaldırmaması malikin 
taşınmaz bedelinden mahrum kalmasına yol açtığı gibi aynı zamanda maliki 
mülkiyet hakkını dilediği gibi kullanamaması, bu hakkından serbestçe yararla-
namaması nedeniyle sair zararlara da uğratmaktadır. Ancak idari yargıda, yal-
nızca kamulaştırma bedelinin değil makul addedilen süre dışında mülkiyetin 
kısıtlandığı dönem boyunca uğranılan geçmiş zararların nasıl karşılanacağı ko-
nusunda önemli bir eksiklik ve belirsizlik bulunmaktadır. Bu belirsizliğin, yasal 
düzenleme ile giderilmesinin mümkün ve gerekli olduğu açıktır.
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık idarenin fii-
li kamulaştırmasız el atmasından kaynaklanmaktadır. Fiili kamulaştırmasız el 
atma, Anayasa Mahkemesi kararlarında, kamulaştırma yapmaya yetkili olan 
Devletin, kamu tüzel kişilerinin, kamu kurumlarının veya kamu yararı bulunması 
halinde yararlarına kamulaştırma yapılabilecek gerçek ve özel hukuk kişilerinin, 
Anayasa’nın 46. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na aykırı şekilde, 
özel mülkiyete konu taşınmazlara kısmen veya tamamen, fiilen bedelsiz olarak 
el koymaları olarak tanımlanmaktadır. Uygulamada İdarenin, 2942 sayılı Ka-
mulaştırma Kanunu’nda öngörülen usulleri uygulamaksızın özel mülkiyete tabi 
taşınmazlara fiilen el attığı görülmektedir. Bireysel başvuru kapsamında da ka-
mulaştırmasız el atma suretiyle mülkiyet hakkına yapılan müdahaleler ilk defa 
Celalettin AŞÇIOĞLU kararında ele alınmıştır. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 06.03.2017 Tarihli 2013/1436 Başvuru 
Numaralı Celalettin AŞÇIOĞLU Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın 
Özeti

 Anayasa Mahkemesinin Celalettin AŞÇIOĞLU kararında, başvurucu, İZSU 
Genel Müdürlüğünün kusurlu ve haksız eylemi nedeniyle oluşan zararın 
tazmini talebiyle yerel mahkemede dava açmıştır. Mahkeme ise tarafların 
talebi olmaksızın kamulaştırmasız el atma prensibini göz önünde bulun-
durmak suretiyle ve tarımsal net gelir yöntemini esas alarak tazminata 
hükmetmiştir. Söz konusu karar Yargıtay tarafından “el atılan ve yol haline 
dönüştürülen 229,01 m 2’lik bölümdeki davacı payının iptali ile yol olarak 
terkinine” cümlesi eklenerek onanmıştır. Başvurucu ise Anayasa Mahke-
mesine başvurarak, ihlalin ortadan kaldırılmasını ve terkin edilen payın 
kendisine iadesi ile zararına karşılık olarak maddi tazminat taleplerinde 
bulunmuştur.

B. Anayasa Mahkemesinin Celalettin AŞÇIOĞLU Kararına Dayanak Olan 
Kanun Maddeleri

 Anayasa Mahkemesi, 06.03.2017 tarihli 2013/1436 başvuru numaralı Ce-
lalettin AŞÇIOĞLU kararında 6100 sayılı Kanun’un 25. maddesi, Anaya-
sa’nın 35. ve 46. maddeleri ve 2942 sayılı Kanun’daki düzenlemeleri ihlal 
etmek suretiyle yapılan müdahalenin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar 
vermiştir. 

C. Anayasa Mahkemesinin 06.03.2017 Tarihli 2013/1436 Başvuru 
Numaralı Celalettin AŞÇIOĞLU Kararı

 Anayasa Mahkemesinin 06.03.2017 tarihli 2013/1436 başvuru numaralı 
Celalettin AŞÇIOĞLU kararında, “Sonuç olarak başvurucuya ait taşınmazın 
bir bölümüne dere ıslah çalışması kapsamında idarenin ihmali neticesin-
de kamulaştırmasız el atmasının Anayasa’nın 35. ve 46. maddeleriyle 2942 
sayılı Kanun’da belirtilen usule uymayan bir müdahale olduğu ve mülkiyet 
hakkına yapılan müdahalenin kanunilik ilkesini ihlal ettiği kanaatine ula-
şılmıştır.” ifadelerine yer verilmekle Anayasa’nın 35. maddesinde güvence 
altına alınan mülkiyet hakkının kanunilik ilkesine uyulmayarak ihlal edildi-
ğine karar verilmiştir.
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D. Anayasa Mahkemesinin 06.10.2015 Tarihli 2013/5926 Başvuru 
Numaralı İbrahim Oğuz ve Diğerleri Kararına Konu Olan 
Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin İbrahim Oğuz ve diğerleri kararında, başvurucu-
lar taşınmazlarına İrem İnşaat Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hafriyat 
dökülmesi ve yol açılması suretiyle müdahalede bulunulduğunu ileri sür-
müşlerdir. Başvurucular, Şirket aleyhine açtıkları davalar sonunda verilen 
tazminatın tahsiline dair kararı temyiz etmişlerdir. Temyiz sonucu alınan 
karar üzerine başvurucular Anayasa Mahkemesine başvurarak, davalarını 
müdahalenin meni davası olarak açtıkları halde Yargıtayca davanın kamu-
laştırmasız el atmaya dayalı taşınmaz bedelinin ödenmesi davası olarak 
nitelendirildiğini, taşınmaza yapılan müdahale nedeniyle tazminat ala-
cakken daha düşük bir bedelle taşınmazın kamulaştırılmasına katlanmak 
zorunda kaldıklarını, yol güzergâhındaki diğer taşınmazların kamulaştırıl-
madığını, bu şekilde eşit ve adil bir uygulama yapılmadığını, yargılamanın 
makul sürede sonuçlanmadığını belirterek mülkiyet ve adil yargılanma 
haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.

E. Anayasa Mahkemesinin 06.10.2015 Tarihli 2013/5926 Başvuru 
Numaralı İbrahim Oğuz ve Diğerleri Kararına Dayanak Olan Kanun 
Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 06.10.2015 tarihli 2013/5926 başvuru numaralı 
İbrahim Oğuz ve Diğerleri kararında; başvuruculara ait taşınmazların bir 
bölümüne hafriyat dökmek ve yol açmak suretiyle müdahale edilmesi 
şeklindeki kamulaştırmasız el atmanın, Anayasa’nın 35. ve 46. maddele-
riyle 2942 sayılı Kanun’da belirtilen usule uymayan bir müdahale olduğu 
ve mülkiyet hakkına yapılan bu müdahalenin kanunilik ilkesini ihlal ettiği 
kanaatine ulaşılmıştır.

f. Anayasa Mahkemesinin 06.10.2015 Tarihli 2013/5926 Başvuru 
Numaralı İbrahim Oğuz ve Diğerleri Kararı

 Anayasa Mahkemesi, ilgili 06.10.2015 tarihli 2013/5926 başvuru numaralı 
İbrahim Oğuz ve diğerleri kararında “Sonuç olarak başvuruculara ait ta-
şınmazların bir bölümüne hafriyat dökmek ve yol açmak suretiyle müda-
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hale edilmesi şeklindeki kamulaştırmasız el atmanın Anayasa’nın 35. ve 46. 
maddeleriyle 2942 sayılı Kanun’da belirtilen usule uymayan bir müdahale 
olduğu ve mülkiyet hakkına yapılan bu müdahalenin kanunilik ilkesini ih-
lal ettiği kanaatine ulaşılmıştır.” ifadelerine yer vermekle, Anayasa’nın 35. 
maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının kanunilik ilkesine 
uyulmayarak ihlal edildiğine karar vermiştir.

g. Anayasa Mahkemesinin 25.02.2015 Tarihli 2013/3578 Başvuru 
Numaralı Mustafa ASİLER Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anaysa Mahkemesinin Mustafa Asiler kararında, başvurucu taşınmazı 
üzerinden iki ayrı enerji nakil hattı geçirilmek suretiyle taşınmazına kamu-
laştırmasız el atıldığını, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açtığı tazminat 
davasının makul süreyi aşarak 10 yılda tamamlandığını, bu süre zarfında 
taşınmazını kullanamaması ve satamaması ile taşınmazına hukuksuz ola-
rak el atılması nedenleriyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal 
edildiğini ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

H. Anayasa Mahkemesinin 25.02.2015 Tarihli 2013/3578 Başvuru 
Numaralı Mustafa ASİLER Kararına Dayanak Olan Kanun Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 25.2.2015 tarihli 2013/3578 başvuru numaralı 
Mustafa ASİLER kararında; başvurucunun 285/342 hissesi bulunan ta-
şınmazı üzerinden 1977 yılında iki ayrı enerji nakil hattı geçirmek suretiyle 
taşınmaza kamulaştırmasız el atmanın Anayasa’nın 13., 35. ve 46. madde-
leriyle 2942 sayılı Kanun’da belirtilen usule uymayan bir müdahale olduğu 
ve mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kanunilik ilkesini ihlal ettiği ka-
naatine ulaşılmıştır.

İ. Anayasa Mahkemesinin 25.02.2015 Tarihli 2013/3578 Başvuru 
Numaralı Mustafa ASİLER Kararı

 Anayasa Mahkemesinin 25.02.2015 tarihli  2013/3578 başvuru numaralı 
Mustafa ASİLER kararında “Başvurucunun tarafı olduğu uyuşmazlığa iliş-
kin yaklaşık on yıllık yargılama süresi nazara alındığında, yargılama faali-
yetinin uzunluğu sebebiyle, yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan 
manevi zararı karşılığında 8.300,00 TL, başvurucunun taşınmaz hissesine 
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Anayasa ve 2942 sayılı Kanunda öngörülen kamulaştırma usulüne uyulma-
dan üzerinden enerji nakil hattı geçirilerek kanunilik ilkesine aykırı olarak el 
atılması ve hakkını elde etmek için dava açmak zorunda bırakılması sonucu 
ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararı karşılığında ise 5.000,00 
TL olmak üzere, başvurucuya takdiren net 13.300,00 TL manevi tazminat 
ödenmesine karar verilmesi gerekir.” ifadelerine yer verilerek idarenin ey-
leminin Anayasa’nın 13., 35. ve 46. maddeleriyle 2942 sayılı Kanun’da be-
lirtilen usule uymayan bir müdahale olduğu ve mülkiyet hakkına yapılan 
müdahalenin kanunilik ilkesini ihlal ettiğine karar verilmiştir. 

J. İlgili Yargıtay Kararı 

 Yargıtay içtihatlarında da idarenin, usulüne uygun kamulaştırma işlemle-
rini yerine getirmeksizin taşınmaza el koyması kamulaştırmasız el atma 
olarak tanımlanmış ve idarenin taşınmazın gerçek bedelini mülk sahibine 
ödemekle yükümlü olduğuna hükmedilmiştir. 

 Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2018/13473 E. 2019/19804 K. sayılı 05.12.2019 
tarihli kararında“… Dava konusu taşınmazın davalı idarenin kamulaştırma 
planına göre kamulaştırılan alan içerisinde kaldığı belirtilmişse de davacıya 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 13. maddesi gereğince noter vasıtası 
ile kamulaştırma belgelerinin tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. Kamulaştırma 
Kanununun 25. maddesi uyarınca hakların kullanılması ve borçların yerine 
getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, mal sahibi açısından usulüne 
uygun yapılan tebligatla başlar. Bu durumda, davacılar yönünden geçerli 
bir kamulaştırmadan söz edilemeyeceğinden, davanın kamulaştırmasız el 
atma davası olarak kabulü ile işin esasına girilerek usulüne uygun olarak 
oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde taşınmaz başında keşif yapılıp dava-
lı idarece taşınmazın ne kadarlık kısmına ne şekilde el atıldığı, el atmanın 
kalıcı nitelikte olup olmadığı, el atmanın hali hazırda devam edip etmediği 
hususlarının tespiti ile el atılan alanların ölçekli kroki üzerinde de göste-
rilmek suretiyle alınacak rapor sonucuna göre değer biçilmesi gerekirken, 
eksik inceleme ile yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi, doğru 
görülmemiştir.” ifadelerine yer verilmekle kamulaştırmasız el atılan taşın-
mazın bedelinin belirlenmesi ve mülk sahibine ödenmesi gerektiği içtihat 
edilmiştir. 
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Anayasa Mahkemesinin kararlarına sıklıkla konu olan bir diğer uyuşmazlık ise 
kamulaştırmasız el atma davaları sonunda verilen yargı kararlarının idare ta-
rafından icra edilmemesinden kaynaklanmaktadır. İdari merciler çoğu zaman 
2942 sayılı Kanun’un geçici 6. maddesinden istifade ederek kamulaştırmasız 
el atma tazminatlarını ödemekten kaçınmaktadırlar. Taşınmazına kamulaştır-
masız olarak el atılan malik, mülkiyet hakkını kullanamadığı gibi dava yoluna 
başvurmak, yargılama masraflarına katlanmak zorunda kalmakta ve yargı sü-
reci sonucunda da idarenin yargı kararını icra etmemesi nedeniyle uzun süre 
taşınmazının bedeline kavuşamamaktadır. 

Kamulaştırmasız el atma davalarında, bedel tespit ve tescil davalarından fark-
lı olarak dava konusu taşınmazın mülkiyeti, peşin ödeme şartı yerine getiril-
meksizin idareye geçmekte; olağan kamulaştırma usulünde idarenin üstlen-
mek zorunda olduğu dava açma yükü de maliklere geçmektedir. İdareler, dava 
sonucunda malikler lehine hükmedilen bedelleri, kesinleşmiş yargı kararlarına 
rağmen uzun süre ödememektedir. Bu durumun maliklerin mağduriyetine yol 
açtığı şüphesiz bilinen bir gerçektir. 

Nitekim Anayasa Mahkemesi 03.04.2014 tarihli 2013/711 başvuru tarihli Kenan 
YILDIRIM ve Turan YILDIRIM kararında yerel Mahkemece hükmedilen taşın-
maz bedelinin idare tarafından ödenmemesi nedeniyle başvurucuların, Anaya-
sa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet haklarının ihlal edildiğine 
karar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi, bu başvurudan sonra aynı gerekçeyle on dokuz ayrı baş-
vuruda daha kamulaştırmasız el atma davasında yargı kararına dayalı alacağın 
ödenmemesi sebebiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesinin 25.02.2015 tarihli 2014/311 başvuru numaralı Halil Af-
şin ve diğerleri ile 14.09.2017 tarihli 2014/311 başvuru numaralı Nurdan Erkan ve 
diğerleri kararları buna örnektir. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 25.02.2015 Tarihli 2014/311 Başvuru 
Numaralı Halil Afşin ve Diğerleri Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın 
Özeti

 İlgili Halil Afşin ve Diğerleri kararında başvurucular, Konyaaltı Belediye 
Başkanlığı aleyhine açtıkları kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin 
ödenmesi davası sonunda Mahkemece hükmedilen bedelin ödenmediği-
ni, Belediye aleyhine yaptıkları icra takiplerinin sonuçsuz kaldığını belirte-
rek, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler, 
tazminat talep etmişlerdir. Anayasa Mahkemesi ise Anayasa’nın 35. ve 36. 
maddelerinde güvence altına alınan mülkiyet ve adil yargılanma hakları-
nın ihlal edildiğine karar vererek Mahkeme kararının yerine getirilmemesi 
sonucu alacaklarının ödenmemesiyle ilgili ihlal iddialarının kabul edilebilir 
olduğuna karar vermiştir.

B. Anayasa Mahkemesinin 25.02.2015 Tarihli 2013/4824 Başvuru 
Numaralı Halil Afşin ve Diğerleri Kararına Dayanak Olan Maddeler

 Anayasa Mahkemesinin 25.02.2015 tarihli 2014/311 başvuru numaralı Ha-
lil Afşin ve Diğerleri kararında; Belediyenin, aleyhine verilen, kesinleşmiş 
ve infaz edilebilir yargı kararının infazını sağlamak için gerekli tedbirleri 
almayarak Anayasa’nın 36. maddesini etkisiz bırakmak suretiyle başvu-
rucuların adil yargılanma haklarını ihlal edildiğine, taşınmaz bedelinin Be-
lediye tarafından ödenmemesi suretiyle de başvurucuların, Anayasa’nın 
35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet haklarının ihlal edildiğine 
karar verilmiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 25.02.2015 Tarihli 2013/4824 Başvuru 
Numaralı Halil Afşin ve Diğerleri Kararı

 Anayasa Mahkemesinin yargı kararlarının icra edilmemesine ilişkin Halil 
AFŞİN ve Diğerleri kararında “Bir mahkeme hükmünden doğan alacağın, 
icra edilebilir olduğunun kanıtlanması durumunda mal ve mülk olarak ka-
bul edilebileceği, kamulaştırma yapılmaksızın el atılan taşınmaz bedelinin 
ödenmesine yönelik mahkeme kararının icra edilebilir olduğunda şüphe 
bulunmadığı, kamulaştırma işlemi yapmaksızın bireylere ait taşınmaza el 
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atan idarenin, bu fiili nedeniyle aleyhine açılan dava sonucunda hükmedi-
len alacağı veya tazminatı ödememesinin, mülkiyetten barışçıl yararlanma 
veya mülkiyete saygı ilkesini ihlal ettiği, başvurucuların, Mahkeme kararı-
na dayalı ve mülkiyet hakkı kapsamında kabul edilen alacaklarının tahsili 
amacıyla İdare aleyhine yaptıkları icra takibinin uzun sürmesi ve alacağa 
ulaşmada bir belirsizlik bulunmasının, Mahkemece verilen kararı, etkili so-
nuçları bakımından konusuz bıraktığı” hususları belirtilmiş ve yerel Mah-
kemece hükmedilen taşınmaz bedelinin idare tarafından ödenmemesinin 
Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ih-
lali sonucunu doğurduğu istikrarlı bir biçimde vurgulanmıştır.

Kesinleşmiş mahkeme kararlarının makul sürede uygulanmaması ya da 
icra edilmemesi,  mülkiyet hakkını ihlal ettiği gibi adil yargılanma hakkını 
da ihlal etmektedir. 

Nitekim Anayasa Mahkemesi de ilgili ihlal kararlarında “Belediyenin, aley-
hine verilen, kesinleşmiş ve infaz edilebilir yargı kararlarının infazını sağ-
lamak için gerekli tedbirleri almamakla başvuranların mahkemeye erişim 
haklarını ihlal ettiği ve dolayısıyla Anayasa’nın 36. maddesini etkili sonuç-
ları bakımından konusuz bıraktığı anlaşılmış olup, başvurucuların adil yar-
gılanma haklarının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.” ifadelerine yer 
vererek yargı kararlarının icra edilmemesinin adil yargılanma hakkını ihlal 
ettiğini belirtmiştir. 

Yukarıda izah edilen mağduriyetin giderilebilmesi için kamulaştırmasız el 
atma davalarında da kamulaştırma bedeli ödenmeksizin tescil kararı veri-
lemeyeceği yönünde bir değişiklik yapılması; bahse konu değişikliğin yar-
gısal içtihatlarla veya kanun koyucu tarafından yapılacak yasal düzenleme 

ile sağlanması gereklidir. 
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise kamulaştır-
ma bedelinin değer kaybına uğramasından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine 11.04.2013 tarihinde ek-
lenen fıkra ile “Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde 
sonuçlandırılamaması hâlinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itiba-
ren kanuni faiz işletilir.” hükmü eklense de bahse konu hüküm malikin kamulaş-
tırma nedeniyle uğradığı munzam zararı tazmin etmeye yetmemektedir. Kamu-
laştırma bedeli, dava tarihi itibariyle belirlenmekte ancak bedelin geç ödenmesi 
nedeniyle doğan zarar bedele yasal faiz işletilmesi suretiyle karşılanmaya çalı-
şılmaktadır. Ancak önemle belirtilmesi gerekmektedir ki malikin kamulaştırma 
işlemi nedeniyle faizi aşan birtakım munzam zararları doğmaktadır. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 21.12.2017 Tarihli 2014/2267 Başvuru 
Numaralı ANO İnşaat Ltd. Şti. Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın 
Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 21.12.2014 tarihli 2014/2267 başvuru numaralı 
ANO İnşaat Ltd. Şti. kararında başvurucu Şirket, mahkemece hükmedilen 
alacağın değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkı-
nın; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma 
hakkının ihlal edildiği ileri sürmüştür.

B. Anayasa Mahkemesinin 21.12.2017 Tarihli 2014/2267 Başvuru 
Numaralı ANO İnşaat Ltd. Şti. Kararına Dayanak Olan Kanun 
Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 21.12.2017 tarihli 2014/2267 başvuru numaralı 
ANO İnşaat Ltd. Şti. kararında; başvurucunun mülkiyet hakkı kapsamın-
daki alacağının enflasyon karşısında önemli ölçüde değer kaybına uğra-
tılarak ödendiği anlaşıldığından 818 sayılı mülga Kanun’un 105. maddesi 
ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 122. maddesi ihlal edilerek baş-
vurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklendiği kanaatine 
varılmıştır. 

C. Anayasa Mahkemesinin 21.12.2017 Tarihli 2014/2267 Başvuru 
Numaralı ANO İnşaat Ltd. Şti. Kararı

 Anayasa Mahkemesi tarafından da kamulaştırma dışındaki bir kamu ala-
cağının değer kaybına uğratılarak ödenmesine dayalı şikâyetin incelen-
diği ANO İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. kararında “Sonuç olarak başvurucu-
nun mülkiyet hakkı kapsamındaki alacağının enflasyon karşısında önemli 
ölçüde değer kaybına uğratılarak ödendiği anlaşıldığından başvurucuya 
şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklendiği kanaatine varılmıştır. 
Bu tespite rağmen derece mahkemelerinin başvurucunun zarara uğradığını 
ayrıca ispatlaması gerektiği yönündeki katı yorumu nedeniyle somut olay 
bakımından kamunun yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkının korunması 
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arasında kurulması gereken adil dengenin başvurucu aleyhine bozulduğu 
değerlendirilmiştir.” ifadelerine yer verilmekle alacağın değer kaybına uğ-
ratılarak ödenmesi sonucunda uğranan zararın ispatının malike yükletil-
mesi mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale olarak değerlendirilmiştir.

 Kamulaştırma davalarında da kamulaştırma bedelinin tespiti ile ödenme-
si arasında geçen süre boyunca malik, mülkünden mahrum kalmaktadır. 
Malikin bu süre içerisinde uğrayacağı munzam zararların da ayrıca değer-
lendirilerek malike ödenmesinde fayda bulunmaktadır. 

D. İlgili Yargıtay Kararı

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 13/6/2012 tarihli ve E.2011/18-730, 
K.2012/373 sayılı kararında “… O nedenle, borçlunun munzam zararı taz-
min yükümlülüğü (BK.md.105), asıl borç ve temerrüt faizi yükümlülüğünden 
tamamen farklı temerrüt ile oluşmaya başlayan asıl borcun ifasına kadar 
geçen zaman içinde artarak devam eden, asıl borçtan tamamen bağım-
sız yeni bir borçtur. Munzam zarar, bu hukuki niteliği ve karakteri itibariyle, 
asıl alacak ve faizleri yönünden icra takibinde bulunulması veya dava açıl-
masıyla sona ermeyeceği gibi, icra takibi veya dava açılması sırasında asıl 
alacak ve temerrüt faizi yanında talep edilmemiş olması halinde dahi takip 
veya davanın konusuna dahil bir borç olarak da kabul edilemez. Hal böyle 
olunca, asıl alacağın faizi ile birlikte tahsiline yönelik icra takibinde veya 
davada munzam zarar hakkının saklı tutulduğunu gösteren bir ihtirazi kayıt 
dermeyanına da gerek bulunmamaktadır. Ayrı bir dava ile zamanaşımı sü-
resi içinde her zaman istenmesi mümkündür. Munzam zarar sorumluluğu, 
kusur sorumluluğuna dayanmakta olup, buradaki kusur borçlunun temerrü-
de düşmekteki kusurudur. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olay 
değerlendirildiğinde; Davacıların kayden malik oldukları .... taşınmazın da-
valı idare tarafından 29.12.1977 tarihinde kamulaştırıldığı; komisyonca tak-
dir edilen 5.881.439-TL kamulaştırma bedelinin noter tebligatında bankaya 
bloke edileceğinin bildirildiği; anılan bedelin ödenmemesi üzerine davacı-
lar vekili, ... parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin müvekkillerine 
ödenmesi için davalı idareye ihtarname gönderdiği, anılan ihtarnamenin 
idareye 13.4.1981 tarihinde tebliğ edildiği; 13.4.1981 tarihinde tebliğ edilen 
ihtarnameye rağmen kamulaştırma bedeli ödenmediğinden davacılar tara-
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fından davalı idare aleyhine 12.10.1990 tarihinde açılan ve ... Mahkemesinin 
... tarih ve ... sayılı kesinleşen hükmü ile de ‘....bankaya yatırılmış ihtilafsız 
bedel olan 5.881.439 TL’nin davalıya çekilen ihtarnamenin tebliğ tarihi olan 
13.4.1981 tarihinden itibaren 4.12.1984 tarihine kadar % 5, 4.12.1984 tarihin-
den 31.12.1997 tarihine kadar % 30, 1.1.1998 tarihinden itibaren % 50 yasal 
faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacılara hisseleri nisbetinde ödenme-
sine, fazla talebin reddine....’ karar verildiği; halen de kamulaştırma bede-
linin davacılara ödenmediği, dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Ayrıca 
dosyada bulunan 20.05.2009 tarihli bilirkişi kurulu raporunda ise, dava 
tarihi (17.05.2004) itibariyle kamulaştırma bedelinin 5,88 TL olduğu, belirti-
len bu kamulaştırma bedelinin 13.04.1981 ila 17.05.2004 dava tarihi arasında 
işleyen yasal faiz tutarının ise, 44,95 TL olduğu bildirilmiştir.  Nihayet .... 
Bankası’nın 13.5.1992 tarihli cevabında 837 parsele ait kamulaştırma be-
delinin (5.881.439-TL) 2.4.1979 tarihinde bankalarına yattığını ancak henüz 
mal sahipleri olan ....a ödeme yapılmadığı bildirilmiştir. Şu durum karşısın-
da, alacaklının davasında dayandığı maddi olgulara uygulanması zorunlu 
görülen HUMK. md. 238/2 ve Medeni Kanun md.7 anlamında belirlenen 
delillerle alacaklı zararının kanıtlandığına ilişkin karinenin vücut bulduğu 
ve böylece davacının zararını isbat yükünü yerine getirdiğini kabul etmek 
gerekir. Bu aşamadan sonra sorumluluktan kurtulmak isteyen borçlunun; 
somut olayın özellikleri nedeni ile ya alacaklının bir zarara uğramadığını, 
ya da borcunu zamanında ifa etmiş olsa idi dahi alacaklının borç konu-
su miktarı değeri düşmeyecek bir biçimde değerlendiremeyeceğini ispat 
etmesi gündeme gelebilir. Bunların yanında, 20.10.1898 tarih ve K:3 sayılı 
İçtihadı Birleştirme Kararı’nda ‘para her zaman kullanılması mümkün ve te-
mettü getiren bir meta olduğundan geç ödenmesi halinde zararın vücudu 
muhakkaktır’ şeklindeki kararı da gözetmek gerekmektedir. Somut olay iti-
bariyle, davacıların kamulaştırılan taşınmazlarının bedelini aradan geçen 
uzun süreye rağmen henüz tahsil etmemiş bulunmaları, bu bedelin dava ta-
rihindeki satın alma gücü dikkate alındığında, zararlarını kanıtlamış olduk-
larının kabulü gerekir. Belirtilen bu gerekçeyle yerel mahkemenin direnmesi 
yerindedir.”
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise 
Mahkemelerce belirlenen kamulaştırma bedellerinin, taşınmazın gerçek rayiç 
değerini karşılamamasıdır.
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A. Anayasa Mahkemesinin 26.10.2017 tarihli ve 2014/18103 başvuru 
numaralı Saadet Esin kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin Saadet Esin kararında, taşınmazın belli bir kıs-
mının üzerinden yüksek gerilim hattının geçirilmesi amacıyla idari irtifak 
kurulması kararı alınması sebebiyle açılan kamulaştırma bedelinin tespiti 
davasında belirlenen bedelin yetersiz görülmesi nedeniyle mülkiyet hak-
kının ihlal edildiği ileri sürülmüştür. 

B. Anayasa Mahkemesinin 26.10.2017 Tarihli ve 2014/18103 Başvuru 
Numaralı Saadet Esin Kararına Dayanak Olan Kanun Maddeleri

 Anayasa Mahkemesi 26.10.2017 tarihli ve 2014/18103 başvuru numaralı 
Saadet Esin kararında; Dairenin Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi 
raporundaki somut tespitlere yönelik herhangi bir eleştiri getirmeden ve 
soyut olarak objektif değer artırıcı unsur oranının % 10’u geçemeyeceği 
kabulünden hareketle bu oranı % 10 ile sınırlamasının idari irtifak kurul-
ması nedeniyle taşınmazın değerinde oluşan azalmanın tam olarak karşı-
lanmasını engellediği ve 2942 sayılı Kanun’un 11. maddesini ihlal ettiğine 
karar vermiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 26.10.2017 Tarihli ve 2014/18103 Başvuru 
Numaralı Saadet Esin Kararı

 Anayasa Mahkemesi 26.10.2017 tarihli ve 2014/18103 başvuru numaralı Sa-
adet Esin kararında, “Anayasa’nın 46. maddesinin birinci fıkrasında, gerek 
kamulaştırmada gerekse idari irtifak kurulmasında taşınmazın gerçek kar-
şılığının ödeneceği ifade edilmiştir. İdari irtifak kurulan hallerde gerçek kar-
şılık, idari irtifak kurulması nedeniyle taşınmazın değerinde meydana gelen 
azalmayı karşılayan tutardır. Bu itibarla idari irtifak kurulması nedeniyle 
taşınmazın değerinde meydana gelen azalmayı karşılayacak düzeyde bir 
tazminatın ödenmediği durumlarda somut olayın koşulları da gözetilerek 
müdahalenin orantılı olmadığı sonucuna ulaşılabilir. … Sonuç olarak Dai-
renin Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporundaki somut tespitlere 
yönelik herhangi bir eleştiri getirmeden ve soyut olarak objektif değer artı-
rıcı unsur oranının % 10’u geçemeyeceği kabulünden hareketle bu oranı % 
10 ile sınırlamasının idari irtifak kurulması nedeniyle taşınmazın değerinde 
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oluşan azalmanın tam olarak karşılanmasını engellediği anlaşılmaktadır. Bu 
durumda idari irtifak kurulmak suretiyle mülkiyet hakkına yapılan müdaha-
leyle malike yüklenen külfet ile kamu yararı arasında makul bir dengenin 
kurulamadığı ve başvurucuya yüklenen külfetin aşın ve ölçüsüz olduğu so-
nucuna ulaşılmaktadır.” ifadelerine yer vermekle kamulaştırma bedelinin 
gerçek rayiç değere uygun olmamasının, Anayasa’nın 35. maddesinde 
güvence altına alınan mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir. 

D. Anayasa Mahkemesinin 19.09.2018 Tarihli ve 2015/18943 Başvuru 
Numaralı Celal Afşin ve Diğerleri Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın 
Özeti

 Anayasa Mahkemesinin Celal Afşin ve diğerleri kararında başvurucular, 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi plan-
lanan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında baraj gölü 
alanında kalan başvuruculara ait taşınmaz hakkında anılan idarece kamu-
laştırma kararı alındığını ve idare tarafından 29.4.2013 tarihinde kamulaş-
tırma bedelinin tespiti ve tescil dava açıldığını ileri sürmüştür. Başvurucu, 
temyiz makamının yetkisi olmadığı halde bilirkişi tarafından belirlenmesi 
gereken ve uzmanlık alanı dışında bir konuda doğrudan değerlendirme 
yaparak karar verdiğini, sonuç olarak ödenen tutarın kamulaştırılan taşın-
mazın gerçek bedelini yansıtmaktan uzak olduğunu ileri sürmektedir.

E. Anayasa Mahkemesinin 19.09.2018 Tarihli ve 2015/18943 Başvuru 
Numaralı Celal Afşin ve Diğerleri Kararına Dayanak Olan Kanun 
Maddeleri 

 Anayasa Mahkemesinin 19.09.2018 tarihli ve 2015/18943 başvuru numaralı 
Celal Afşin ve Diğerleri kararında; kamulaştırma işlemi nedeniyle taşınma-
zın değerinde oluşan azalmanın tam olarak karşılanmasının engellendiği 
anlaşılarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi ile 11. mad-
desine aykırılık sonucu başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine 
karar verilmiştir.
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f. Anayasa Mahkemesinin 19.09.2018 Tarihli ve 2015/18943 Başvuru 
Numaralı Celal Afşin ve Diğerleri Kararı

 Anayasa Mahkemesi 19.09.2018 tarihli ve 2015/18943 başvuru numara-
lı Celal Afşin ve diğerleri kararında “Sonuç olarak Dairenin Mahkemece 
hükme esas alınan bilirkişi raporundaki somut tespitlere yönelik herhangi 
bir eleştiri getirmeden ve soyut olarak objektif değer artırıcı unsur oranının 
%50’yi geçemeyeceğini kabulünden hareketle bu oranı %50 ile sınırlama-
sının ve benzer bir yaklaşımla dava konusu taşınmaz üzerindeki yapının 
niteliğine göre yapı sınıfı 1/ A olduğu için bina bedelinin buna göre tespit 
edilmesi gerektiğine karar vermesinin kamulaştırma işlemi nedeniyle taşın-
mazın değerinde oluşan azalmanın tam olarak karşılanmasını engellediği 
anlaşılmaktadır. Bu durumda kamulaştırma işlemi sonucu mülkiyet hakkına 
yapılan müdahaleyle malike yüklenen külfet ile kamu yararı arasında makul 
bir dengenin kurulamadığı ve başvurucuya yüklenen külfetin aşırı ve ölçü-
süz olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.” ifadelerine yer vererek Anayasa’nın 
35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine 
karar vermiştir.

g. İlgili Yargıtay Kararı

 Anayasa Mahkemesi tarafından kamulaştırma bedelinin belirlenmesi ko-
nusunda verilen çok sayıda ihlal kararı bulunmasa da bu sorun Yargıtay 5. 
Hukuk Dairesinin kararlarına sıklıkla konu olmaktadır. Nitekim Yargıtay 5. 
Hukuk Dairesinin 2018/10541 E. 2019/19806 K. sayılı 05.12.2019 tarihli ka-
rarında “Dava konusu taşınmazında içinde bulunduğu; İzmir ili, Kemalpaşa 
ilçesi, Yukarıkızılca-Nazarköy-Çiniliköy mahallelerinde YukarıkızılcaGöleti 
Projesi kapsamında kalması nedeniyle kamulaştırılan taşınmazların yakın 
konumda ve benzer nitelikte olduğu; bu kapsamda dava konusu taşınmazın 
bulunduğu yer, konumu ve bilirkişi raporunda belirtilen objektif değer artı-
şına etki eden hususlar dikkate alındığında, %200 oranında objektif değer 
artışı uygulanması gerekirken, %100 oranında objektif artışı uygulanmak 
suretiyle eksik bedel tespiti, doğru görülmemiştir.” ifadelerine yer verilmek-
le taşınmazın gerçek bedelinin belirlenmesinde oldukça önemli bir yere 
sahip olan objektif değer artışı oranının hatalı belirlendiği tespit edilmiştir.

 Kamulaştırma hukukuna esas olan prensip, taşınmazın gerçek bedelinin 
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mülk sahibine ödenmesi gerektiğine ilişkindir. Bu nedenle ilk derece mah-
kemeleri, istinaf ve temyiz mercilerince yapılacak incelemelerde kamulaş-
tırma bedellerinin, taşınmazın gerçek rayiç bedeline uygun olup olmadığı 
hususunda daha detaylı inceleme yapılmasında fayda bulunmaktadır. 
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Anayasa Mahkemesi kararına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise idarelerce 
açılan bedel tespit tescil davalarında malik aleyhine vekâlet ücretine hükmedil-
mesinden ve taşınmazı elinden alınan malikin bir yandan böylesi bir yargılama 
giderine mahkûm edilmesi diğer yandan da taşınmazının gerçek değerine ulaş-
masının engellenmesinden kaynaklanmaktadır. 

İdarelerce, özel mülkiyete tabi bir taşınmazın kamulaştırılabilmesi için 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca öncelikle satın alma usulünün 
uygulanması ve malik ile uzlaşma görüşmelerinin yapılması gerekmekte-
dir. 

Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin, malikle uzlaşma sağlayamaması halin-
de taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine başvurarak ka-
mulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin veya bazı hallerde taksitler 
halinde ödenmesi karşılığında, taşınmazın idare adına tesciline karar verilme-
sini talep etmesi gerekmektedir. 

Uygulamada, kamulaştırılacak taşınmazların yargılama sonucunda belirlenen 
bedellerinin, idarelerin uzlaşma görüşmelerinde teklif ettikleri bedelden çoğu 
zaman fazla çıktığı, kamulaştırma bedelinin ancak yargılama sonucunda doğru 
bir biçimde tespit edildiği düşünüldüğünde malikin satın alma teklifini kabul et-
memesi haksız görülemez. Bu itibarla satın alma usulünde tespit edilen bedeli 
kabul etmeyen malik, yapılan yargılama sonucunda haklı çıkmış olacağından 
malikin söz konusu davanın açılmasında bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Zira 
kamulaştırılan taşınmazın mutlaka gerçek bedelinin malike ödenmesi gerek-
mektedir.

Ancak uygulamada satın alma usulünde tespit edilen bedeli kabul etmeyen da-
valı malikin, yargılama sonucunda haklı çıkmasına rağmen vekâlet ücreti öde-
meye mahkûm edildiği görülmektedir. Bu durum mülk sahibine bir yandan aşırı 
külfet yüklerken diğer yandan da mülk sahibinin taşınmazının gerçek bedeline 
ulaşamamasına ve mülkiyet hakkının ihlal edilmesine yol açmaktadır. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 09.05.2019 Tarihli ve 2016/9364 Başvuru 
Numaralı Sadettin EKİZ Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin Sadettin EKİZ kararında başvurucu, taşınmazının 
acele kamulaştırma kararı ile Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 
19.12.2008 tarihinde kamulaştırılmasına karar verildiğini, daha sonra DSİ 
tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açıldığını, söz 
konusu dava sonucunda ise kamulaştırma bedeline ilişkin faizin hatalı tes-
pit edildiğini ve aleyhe vekâlet ücretine hükmedildiği nedenleriyle mülki-
yet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Anayasa Mahkemesinin 09.05.2019 Tarihli ve 2016/9364 Başvuru 
Numaralı Sadettin EKİZ Kararına Dayanak Olan Kanun Maddeleri 

 Anayasa Mahkemesinin 09.05.2019 tarihli ve 2016/9364 başvuru numara-
lı Sadettin EKİZ kararında; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 
326. maddesinin aksi yönünde müdahalede bulunulmasının başvurucu-
nun mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar verilmiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 09.05.2019 Tarihli ve 2016/9364 Başvuru 
Numaralı Sadettin EKİZ Kararı 

 Anayasa Mahkemesinin 09.05.2019 tarihli ve 2016/9364 başvuru numaralı 
Sadettin EKİZ kararında “Öncelikle vekâlet ücreti ödenmesine karar veri-
len davanın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talebine ilişkin oldu-
ğuna dikkati çekmek gerekir. Kamu makamları taşınmazın gerçek bedelini 
mülkünden yoksun bıraktıkları başvurucuya ödenmek durumundadır. Diğer 
taraftan idari ve yargısal süreçteki masrafların ancak haklı gösterilebilecek 
belirli koşulların varlığı hâlinde mülk sahibine yükletilmesi mümkün görüle-
bilir. Bu masrafların her durumda mülk sahibine yükletilmesi, başvurucuya 
aşırı bir külfet yüklenmesine yol açabileceği gibi kamulaştırma bedelinin 
gerçek değeri üzerinden ödenmesini de engellemiş olur. Dolayısıyla ka-
mulaştırma davalarında yargılama giderleri yönünden yapılacak orantılılık 
incelemesi diğer davalara göre farklılık göstermektedir. Öte yandan, dava 
sonunda haklı çıkan başvurucunun yargılama sürecinde aşırı bir talebinin 
veya karşı tarafın gereksiz masraflar yapmasına yol açabilecek bir davranı-
şının olduğu da ortaya konulabilmiş değildir. Ayrıca kamulaştırma bedelinin 



39www.cbthukuk.net

nispeten düşük belirlendiği hâllerde vekâlet ücretinin de aynı oranda düşük 
belirlenmesi gerekir. Sonuç olarak müdahalenin dayandığı kamu yararı ile 
başvurucunun mülkiyet hakkının korunması arasındaki adil denge başvuru-
cu aleyhine bozulmuş olduğundan dolayı başvurucunun mülkiyet hakkına 
yapılan müdahale ölçüsüzdür.” ifadelerine yer verilmekle kamulaştırma da-
valarında yargılama aşamasında belirlenen bedelin, satın alma usulünde 
tespit edilen bedelden yüksek olmasıyla birlikte haklı çıkan malik aleyhine 
vekâlet ücretine hükmedilmesinin Anayasa’nın 35. maddesinde güvence 
altına alınan mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar verilmiştir.

 Anayasa Mahkemesinin yine aynı kararında dikkat çektiği bir başka hu-
sus ise yargılama aşamasında belirlenen kamulaştırma bedelinin, satın 
alma usulünde belirlenen değerden daha düşük olması halinde de maktu 
vekâlet ücretine hükmedilmemesi, vekâlet ücretinin de aynı oranda düşük 
belirlenmesi gerektiği ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesinin ilgili kararında, 
“Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi kamulaştırma bedelinin satın alma 
usulünde belirlenen değerden daha düşük bir tutarda tespit edildiği dava-
larda farklı bir sonuca ulaşılabileceğine dikkati çekmektedir. Ancak böy-
le durumlarda da hükmedilecek vekâlet ücretinin kamulaştırma bedelini 
önemli ölçüde azaltmaması gerekmektedir. Özellikle kamulaştırma bede-
linin nispeten düşük belirlendiği hâllerde vekâlet ücretinin de aynı oranda 
düşük belirlenmesi gerekir. Aksi hâlde yani her durumda maktu vekâlet üc-
reti ödenmesine karar verilmesi somut olayın özelliğine göre mülk sahibine 
aşırı bir külfet yüklenmesine yol açabilir.” ifadelerine yer verilmekle kamu-
laştırma bedelinin yargılama aşamasında daha düşük belirlendiği durum-
larda da maktu vekalet ücretine hükmedilmesinin malike aşırı bir külfet 
yükleyeceği, vekâlet ücretinin de aynı oranda düşük belirlenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. 

D. İlgili Yargıtay Kararı

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2019/5-241 E. 2019/560 K. sayılı 
14.05.2019 tarihli kararı da Anayasa Mahkemesinin yukarıda yer verilen 
kararı ile aynı yöndedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ilgili kararında “Gö-
rüldüğü üzere eldeki davanın temeli kamulaştırma işlemi olup, daha önce 
de ifade edildiği gibi taşınmaz malikinin davalı sıfatını kazanması doğrudan 
Kanundan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla davanın açılmasında taşınmaz 
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maliki olan davalının bir kusuru bulunmayıp, davalının, davacı idareyi dava 
açmaya zorlama gibi bir durumu da söz konusu değildir. Öte yandan, davalı 
tarafa davacı idare lehine vekâlet ücreti ödeme yükümlülüğünün getirilmesi 
durumunda mülkiyet hakkına sahip olan taşınmaz malikinin hem taşınmazı 
elinden alınmış olacak hem de vekâlet ücreti miktarı kadar eksik kamulaş-
tırma bedeli alacaktır. Bu durum ise T.C. Anayasası’nın 46’ncı maddesinde 
düzenlenen “gerçek karşılığın ödenmesi” ilkesinin ihlali sonucunu doğura-
caktır.” ifadelerine yer vermekle kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşın-
mazın idare adına tescili davalarında davacı idare lehine vekâlet ücretine 
hükmedilmesinin, gerçek kamulaştırma bedelinin ödenmesine engel ol-
duğunu aynı zamanda davanın açılmasında bir kusuru bulunmayan davalı 
malikin haksız yere yargılama giderine mahkûm edildiğini içtihat etmiştir. 
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise taşınma-
zın uzun süre kamulaştırılmamasından doğan zararın tazmin edilmemesinden 
kaynaklanmaktadır.

Uygulamada özel mülkiyete tabi taşınmazların kamu hizmet alanına tahsis edil-
diği ancak uzun süreler boyunca kamulaştırılmadığı görülmektedir. Bu durum 
mülk sahibinin mülkiyet hakkını gerektiği gibi kullanamamasına, bu nedenle 
birtakım zararlarının doğmasına yol açmaktadır. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 04.04.2019 Tarihli Ve 2016/10425 
Başvuru Numaralı İbrahim Sözer ve Diğerleri Kararına Konu Olan 
Uyuşmazlığın Özeti

Anayasa Mahkemesinin İbrahim Sözer ve Diğerleri kararında başvurucular, 
taşınmazlarının 1986 yılında yapılan imar planında kamu hizmeti alanına ay-
rılmasının mülkiyet hakkına müdahale teşkil ettiğini, bu müdahale sebebiyle 
taşınmazlarını diledikleri gibi kullanamadıklarını belirtmişlerdir. Başvurucular, 
kamu hizmeti alanına ayrılmasına rağmen taşınmazlarının yaklaşık otuz yıldır 
kamulaştırılmayıp bu yüzden uğradıkları zararların da tazmin edilmemesinin 
mülkiyet hakkının ihlaline yol açtığını ifade etmişlerdir.

B. Anayasa Mahkemesinin 04.04.2019 Tarihli Ve 2016/10425 Başvuru 
Numaralı İbrahim Sözer ve Diğerleri Kararına Dayanak Olan Kanun 
Maddeleri

Anayasa Mahkemesinin 04.04.2019 tarihli ve 2016/10425 başvuru numaralı İb-
rahim Sözer ve Diğerleri Kararında 3194 sayılı Kanun’un 1. maddesine aykırı 
davranıldığından mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. 

C. Anayasa Mahkemesinin 04.04.2019 Tarihli Ve 2016/10425 Başvuru 
Numaralı İbrahim Sözer ve Diğerleri Kararı

Anayasa Mahkemesi 04.04.2019 tarihli ve 2016/10425 başvuru numaralı İb-
rahim Sözer ve Diğerleri kararında, “İdare tarafından bu taşınmazın kamulaş-
tırılmasından vazgeçildiği belirtilmiş ise de taşınmazın kamu hizmeti alanına 
ayrılmasından kaynaklanan kısıtlamaların halen devam ettiği görülmektedir. Bu 
kısıtlamaların ise ancak imar planı tadilatı yapılması üzerine taşınmazın kamu 
hizmeti alanından çıkarılmasıyla kalkacağı açıktır. Fakat başvurucuların talebine 
rağmen kamu makamlarınca bugüne kadar imar planı değişikliğinin yapılmadı-
ğı anlaşılmaktadır. Başvurucuların taşınmazları üzerinde 33 yıl boyunca inşaat 
yasağı gibi kısıtlamalar devam etmiştir. Başvurucular bu taşınmazları diledikleri 
gibi hukuki işlemlere konu edememiş ve taşınmazın değeri üzerinde olumsuz 
bir etkiyle karşılaşmışlardır. Nitekim başvurucular dava aşamasında şerhin uzun 
sürmesi nedeniyle zarara uğradıklarını açıkça belirtmişlerdir. Buna göre tazmi-
nat istemlerinin yalnızca kamulaştırma bedeli ile sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. 
Diğer bir deyişle başvurucular kısıtlama sebebiyle uğradıkları zararın tazminini 
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talep ettikleri hâlde açtıkları dava derece mahkemelerince kamulaştırma bedeli 
ödenemeyeceği gerekçesiyle reddedilmiştir. Hâlbuki kısıtlama suretiyle yapılan 
müdahalenin ölçülü olabilmesi için başvurucular yönünden anılan kısıtlamaların 
yol açtığı zararların da tazmin edilmesi gerekir.” ifadelerine yer vermekle kamu 
makamlarının herhangi bir tazminat ödememesinin başvuruculara aşırı ve ola-
ğan dışı bir külfet yüklediğine, bu nedenle Anayasa’nın 35. maddesinde güven-
ce altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise idarelerin 
özel mülkiyete tabi taşınmazlardan kamulaştırma işlemi yapmaksızın enerji na-
kil hattı geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Kamulaştırmasız el atma, idareye 
taşınmazı kullanma ve kamulaştırma işlemi yapmadan taşınmazı elde etme 
imkânı sağlamakta fakat buna karşılık mülk sahibini anayasal güvencelerden 
yoksun bırakmaktadır. Bu nedenle idarelerin kamulaştırmasız el atma eylemle-
ri, kamu yararı ile mülkiyet hakkının korunması arasındaki adil dengenin bozul-
masına yol açmaktadır. İdarelerin Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet 
hakkının ihlaline yol açtıklarını bilerek idari anlamda gerekli tedbirleri almaları 
ve benzeri nitelikte yeni ihlallere yol açmamaları gerekmektedir. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 25.10.2018 Tarihli ve 2015/12554 Başvuru 
Numaralı Şevket Karataş Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin Şevket Karataş kararında başvurucu, taşınma-
zından kamulaştırma yapılmaksızın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş ye bağlı 
olan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından enerji nakil hattı ge-
çirildiğini, başvurucu tarafından DEDAŞ aleyhine kamulaştırmasız el atma 
nedeniyle tazminat davası açıldığını, dava sonucunda taşınmazda idare 
adına daimi irtifak hakkı tesis edilerek tapuya tescil edilmesine karar veril-
diğini ancak mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. 

B. Anayasa Mahkemesinin 25.10.2018 Tarihli ve 2015/12554 Başvuru 
Numaralı Şevket Karataş Kararına Dayanak Olan Kanun Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 25.10.2018 tarihli ve 2015/12554 başvuru numaralı 
Şevket Karataş kararında 2942 sayılı Kanun maddeleri ihlal edilmek sure-
tiyle mülkiyet hakkına müdahalede bulunulduğuna karar verilmiştir. 

C. Anayasa Mahkemesinin 25.10.2018 Tarihli ve 2015/12554 Başvuru 
Numaralı Şevket Karataş Kararı

 Anayasa Mahkemesinin 25.10.2018 tarihli ve 2015/12554 başvuru numaralı 
Şevket Karataş kararında “Tapuda başvurucu adına kayıtlı olan taşınmazın 
bir bölümünden kamulaştırma yapılmadan enerji nakil hattı geçirilmiştir. 
… Somut olayda idare, ilgili yargılama sürecinden de anlaşılacağı üzere 
başvurucunun taşınmazına kamulaştırmasız olarak el atmıştır. Anayasa’ya 
aykırı biçimde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda belirlenmiş usul takip 
edilmeden oluşturulan bu durum yargı kararıyla da sabittir. Somut olayda 
başvurucunun söz konusu taşınmazına yapılan kamulaştırmasız el atmanın 
Anayasa’ya ve 2942 sayılı Kanun’da belirtilen usule uymayan bir müdahale 
olduğu ve mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kanuna dayalı olmadı-
ğı sonucuna varılmıştır. Başvurucunun maddi zararları giderilmiş olsa dahi 
Anayasa’nın doğrudan sözüne aykırı olduğu ve kanuna dayalı olmadığı 
tespit edilen kamulaştırmasız el atma suretiyle mülkiyet hakkına yapılan 
müdahalenin yapısal bir sorun teşkil ettiği dikkate alınmalıdır. Anayasa ile 
güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlaline yol açıldığının bilinerek 
idari anlamda gerekli tedbirlerin alınması ve benzeri nitelikte yeni ihlallere 



49www.cbthukuk.net

yol açılmaması için kararın bir örneğinin taşınmaza el atan sorumlu idareye 
gönderilmesi gerekir.” ifadelerine yer verilmekle Anayasa’nın 35. madde-
sinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar veril-
miştir.

D. İlgili Yargıtay Kararı 

 Taşınmaz üzerinden enerji nakil hattı geçirmek suretiyle kamulaştırmasız 
el atma eylemine ilişkin uyuşmazlıklar Yargıtay kararlarına da sıklıkla konu 
olmaktadır. Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2019/5358 E. 2019/21051 K. sayılı 
19.12.2019 tarihli kararında “Dava,  kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil 
hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkin-
dir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince 
temyiz edilmiştir. Arsa niteliğindeki Karalarbucağı Mahallesi, 7866 ada 4 
parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde 
ve irtifak hakkı karşılığının tespiti ile davalı idareden tahsiline karar verilme-
sinde bir isabetsizlik görülmemiştir.” ifadelerine yer verilerek irtifak hakkı 
karşılığının mülk sahibine ödenmesi gerektiği içtihat edilmiştir.
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise taşınmazın 
imar planında kamu hizmet alanına ayrılması üzerine açılan davanın Kamulaş-
tırma Kanunu’na dayalı olarak incelenmemesinden kaynaklanmaktadır. Kamu 
hizmetine tahsis edilen özel mülkiyete tabi taşınmazların ilgili idarelerce kamu-
laştırılması gerektiği Kamulaştırma Kanunu’nda açıkça düzenlenmiştir. Buna 
karşılık kamu hizmetine tahsis edilen taşınmazın kamulaştırılmaması açıkça 
kamulaştırmasız el atma eylemine vücut vermektedir.
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A. Anayasa Mahkemesinin 20.09.2018 Tarihli ve 2017/24715 Başvuru 
Numaralı Hüseyin Ünal Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin Hüseyin Ünal kararında başvurucu, taşınmazının 
14.8.1989 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yol ola-
rak ayrıldığını, Belediyenin taşınmaza karşılık olarak trampa yapılmasını 
önerdiğini, trampa teklifinin önerilen taşınmazların emsal nitelikte olma-
dığı gerekçesiyle başvurucu tarafından kabul edilmediğini sonucunda da 
başvurucu tarafından, imar planında yol olarak ayrılan taşınmazın rayiç 
bedelinin ödenmesi istemiyle Belediye aleyhine tam yargı davası açıldı-
ğını ileri sürmüştür. Mahkeme ise uygulama imar planlarında umumi hiz-
metlere ve resmi kurumlara ayrılan taşınmazların kamulaştırılması için 
öngörülen beş yıllık sürenin 2942 sayılı Kanun’a eklenen geçici 11. madde 
gereğince bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacağını 
ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan ancak henüz karara 
bağlanmayan veya kararı kesinleşmeyen davalara da bu madde hüküm-
lerinin uygulanacağını belirterek, yeni yasal düzenleme uyarınca uyuş-
mazlığın esası hakkında bu aşamada karar verme olanağının bulunmadığı 
kanaatine varmıştır. Başvurucu ise taşınmazın imar planında kamu hizmet 
alanına ayrılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek 
söz konusu karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

B. Anayasa Mahkemesinin 20.09.2018 Tarihli ve 2017/24715 Başvuru 
Numaralı Hüseyin Ünal Kararına Dayanak Olan Kanun Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 20.09.2018 tarihli ve 2017/24715 başvuru numa-
ralı Hüseyin Ünal Kararında 2942 sayılı Kanun’un ek 1. maddesine aykırı 
davranılmak suretiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 20.09.2018 Tarihli ve 2017/24715 Başvuru 
Numaralı Hüseyin Ünal Kararı

 Anayasa Mahkemesi 20.09.2018 tarihli ve 2017/24715 başvuru numaralı 
Hüseyin Ünal kararında “Diğer taraftan 6745 sayılı Kanun’un 34. maddesi 
ile 2942 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesinde, ek 1. madde kapsamında 
kalan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tasarrufu hukuken 
kısıtlanan taşınmazlar bakımından da söz konusu beş yıllık sürenin bu mad-
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denin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacağı öngörülmüştür. Ancak 
bu madde hükmü, malike aşırı bir külfet yüklediği ve kamu yararı ile malikin 
mülkiyetin hakkı arasında gözetilmesi gereken adil dengeyi malik aleyhine 
bozduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince bireysel başvurunun deva-
mı sırasında, 28/3/2018 tarihinde iptal edilmiştir. Başvuru konusu olayda 
başvurucuya ait taşınmaz 5/2/2004 tarihinde tasdik edilen 1/1000 ölçekli 
revizyon uygulama imar planında yol olarak ayrılmasına rağmen bugüne 
kadar taşınmazın kamulaştırma işlemi yapılmamış, başvurucuya hiçbir taz-
minat ödenmemiştir. Taşınmaz üzerinde imar kısıtlılığının devam ettiği bu 
süre zarfında başvurucunun mülkiyet hakkından dilediği gibi yararlanabil-
mesi, mülkiyetini kullanabilmesi veya ondan tasarruf edebilmesi mümkün 
olamamıştır.” ifadelerine yer vererek Anayasa’nın 35. maddesinde güvence 
altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise idarenin, 
kamu yararı kararında belirtilen amacı gerçekleştirmeyip esasında bu taşınma-
zı herhangi bir başka kamu yararı amacı doğrultusunda dahi kullanmamasın-
dan kaynaklanmaktadır. 

Kamulaştırma işleminde kamu yararının soyut olarak bulunması yeterli olmayıp 
ayrıca bu doğrultuda kamulaştırma amacının somut olarak gerçekleştirilmesi 
de beklenmektedir. İdarelerce bu ilkeye uyulmadığı takdirde mülkiyet hakkının 
ihlali sonucu doğmaktadır. Nitekim kanun koyucu da kamulaştırma amacına 
veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisine lüzumu kalmaması 
halinde taşınmazın kamulaştırılmasından vazgeçilerek mülk sahibine iade edil-
mesini sağlayan çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Buna göre 2942 sayılı Kanun’un 
22. maddesinde, idarenin kamulaştırmadan vazgeçmesiyle taşınmazın devri ve 
mülk sahibine iadesine ilişkin hükümler düzenlenmiş; 23. maddesinde de mal 
sahibinin geri alma hakkı hüküm altına alınmıştır. İdarelerin burada belirtilen 
hükümleri uygulamayarak kamulaştırma işlemlerini, kamu yararı amacına aykırı 
hale getirmesi Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkını ihlal etmek-
tedir. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 21.04.2016 Tarihli ve 2013/6151 Başvuru 
Numaralı Nusrat KÜLAH Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 21.04.2016 tarihli ve 2013/6151 başvuru Numaralı 
Nusrat KÜLAH kararında; başvurucu, spor alanı yapılması amacıyla ka-
mulaştırılan taşınmazının bu kamu yararı amacına uygun kullanılmayıp 
imar planında yapılan değişiklik ile ticari alana çevrilerek üçüncü kişilere 
satılması üzerine tazminat davası açmıştır. Davasının reddedilmesi nede-
niyle mülkiyet hakkının; yargılama sırasında benzer bir davada karar ve-
rildiği belirtilerek bu davanın bekletici mesele yapılması talep edilmesine 
rağmen yargılamanın sonuçlandırılması nedeniyle adil yargılanma hakkı-
nın; aynı konuya ilişkin açılan başka bir davanın kabul edilmesine rağmen 
somut olayda davanın reddedilmesi nedeniyle de eşitlik ilkesinin ihlal edil-
diği iddia ederek Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

B. Anayasa Mahkemesinin 21.04.2016 Tarihli ve 2013/6151 Başvuru 
Numaralı Nusrat KÜLAH Kararına Dayanak Olan Kanun Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 21.04.2016 tarihli ve 2013/6151 başvuru numaralı 
Nusrat KÜLAH kararında; kamulaştırma yoluyla yapılan müdahale bakı-
mından kamu yararı amacının somut olarak gerçekleştirilmemesi, 2942 
sayılı Kanun maddeleri ve Anayasa’nın 46. maddesinin ihlal edilmesi ne-
deniyle başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin Anayasa’nın 
35. maddesinde güvence altına alınan meşru amaç unsurunu taşımadığı 
kanaatine varılmıştır.

C. Anayasa Mahkemesinin 21.04.2016 Tarihli ve 2013/6151 Başvuru 
Numaralı Nusrat KÜLAH Kararı

 Anayasa Mahkemesi Nusrat KÜLAH kararında, “Başvuru konusu olayda 
kamu yararı kararında açıklanan amaç kamuya açık bir parkta spor alanı 
oluşturmak olup bu amaçla imar düzenlemesi ve kamulaştırma işlemi yapıl-
mıştır. Kamulaştırma işlemi yapıldıktan sonra ise başvurucunun payının bu-
lunduğu taşınmaz, bu kamu yararı amacının gerektirdiği şekilde spor ala-
nına dönüştürülmemiş, kamulaştırma işleminin yapıldığı tarihten yaklaşık 
yedi ay gibi kısa sayılabilecek bir süre içerisinde ticari alana dönüştürülerek 
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bu taşınmazın bir bölümü üçüncü kişilere satılmıştır. Diğer bir deyişle idare, 
kamulaştırılan taşınmaz yönünden kamu yararı kararında belirtilen amacı 
gerçekleştirmediği gibi esasında bu taşınmazı başka bir kamu yararı amacı 
doğrultusunda da kullanmamıştır. Üstelik imar planında “spor alanı” olduğu 
gerekçesiyle kamulaştırdığı taşınmazın imar durumunu “ticari alan” olarak 
değiştirmiş, kamulaştırılan taşınmaz yönünden yaptığı bu değişiklikle artı 
değer oluşturmuş ancak bu değerden başvurucuyu yoksun bırakarak taşın-
mazın bir bölümünü bu şekilde özel kişilere devretmiştir. Buna göre İdare, 
kaynağını Anayasa ve yasalardan alan imar düzenlemeleri ve kamulaştırma 
işlemleriyle yöntemince kamu yararına dayalı olarak mülkiyetini devraldığı 
taşınmaz bölümünü, bu işlemlerin dayandığı kamu yararı amacını somut 
olarak gerçekleştirmeden devretmek suretiyle sadece gelir sağlayıcı bir 
mülkiyet transferine yol açmıştır. Dolayısıyla kamulaştırmanın dayandığı 
kamu yararı amacı bulunmadan mülkiyet hakkına müdahale edilerek Ana-
yasa’nın 35. maddesindeki güvencelere aykırı olarak başvurucu mülkünden 
yoksun bırakılmıştır. Kamulaştırma yoluyla yapılan müdahale bakımından 
kamu yararı amacının somut olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle baş-
vurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin meşru amaç unsurunu 
taşımadığı kanaatine varılmıştır.” ifadelerine yer vererek Anayasa’nın 35. 
maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar 
vermiştir.

A. Anayasa Mahkemesinin 09.03.2017 Tarihli ve 2014/11994 Başvuru 
Numaralı Süleyman Oktay Uras ve Sevtap URAS Kararına Konu Olan 
Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 09.03.2017 tarihli ve 2014/11994 başvuru numaralı 
Süleyman Oktay Uras ve Sevtap URAS kararında başvurucu, yol şartıyla 
belediyeye terk edildikten sonra imar planında değişiklik yapılarak konut 
alanına dönüştürülen ve başka bir parsel ile birleştirilen taşınmazının ön-
ceki maliklerine iade edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildi-
ğini iddia etmiştir.
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B. Anayasa Mahkemesinin 09.03.2017 Tarihli Ve 2014/11994 Başvuru 
Numaralı Süleyman Oktay Uras Ve Sevtap URAS Kararına Dayanak 
Olan Maddeler

 Anayasa Mahkemesinin 09.03.2017 tarihli ve 2014/11994 başvuru numaralı 
Süleyman Oktay Uras ve Sevtap URAS kararında; Belediyenin taşınmazı 
özel mülkü haline getirmesinin, amme menfaatlerinin gözetilmesindeki 
kamusal yarar ile bireyin mülkiyet hakkının korunmasındaki bireysel ya-
rar arasında kurulması gereken makul dengenin malik aleyhine orantısız 
bir biçimde zedelenmesine yol açtığı, böylelikle 2942 sayılı Kanun’un ihlal 
edilmesi sonucunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan 
mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 09.03.2017 Tarihli ve 2014/11994 Başvuru 
Numaralı Süleyman Oktay Uras ve Sevtap URAS Kararı

 Anayasa Mahkemesinin Süleyman Oktay URAS ve Sevtap URAS kara-
rında da “Başvuru konusu olayda iade hakkının ortadan kaldırılmasının 
başvuruculara önemli bir külfet yüklediği tartışmasızdır. Buna karşılık Be-
lediye, kamu yararı amacıyla yol yapılmak üzere bağışlanan taşınmazdan 
önemli ekonomik yarar elde etmektedir. Yol şartıyla bağışlanan taşınmazın 
konut alanına dönüştürülerek bundan elde edilecek ekonomik menfaatin 
Belediyeye ait olması devlete güven ilkesini zedeleyici sonuçlar doğurmak-
tadır. Öte yandan, Belediyenin konut alanına dönüştürdüğü taşınmazdan 
ekonomik çıkar sağlamasıyla elde edilecek kamu yararı, taşınmazın mali-
ke iade edilmemesi nedeniyle malikin yüklendiği külfete kıyasen çok hafif 
kalmaktadır. Diğer bir deyişle konut alanına dönüştürülen taşınmazın eski 
malikine iade edilmeyerek Belediyenin özel mülkü haline getirilmesi, amme 
menfaatlerinin gözetilmesindeki kamusal yarar ile bireyin mülkiyet hakkının 
korunmasındaki bireysel yarar arasında kurulması gereken makul dengenin 
malik aleyhine orantısız bir biçimde zedelenmesine yol açmaktadır. Bu du-
rumda, başvurucuların mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin ölçülü oldu-
ğundan söz edilemez.” ifadelerine yer vererek Anayasa’nın 35. maddesinde 
güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

 İdarelerce kamulaştırılan taşınmazın kamu yararı amacı dışında üçüncü 
kişilere devredilmesi dışında kamulaştırılan taşınmazın makul sayılamaya-
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cak bir süre boyunca kamulaştırma amacı doğrultusunda kullanılmaması 
da kamu yararı amacına aykırılığın doğmasına yol açmaktadır. 

 Taşınmazın makul sayılamayacak bir süre boyunca kamulaştırma amacı 
doğrultusunda kullanılmaması, taşınmazın değerinde bu sürede yaşanan 
artış karşısında mülkün oluşturduğu artı değerden mülk sahibinin yoksun 
bırakılmasına sebebiyet verdiğinden mülk sahibine aşırı bir külfet yükle-
mekte ve mülkiyet hakkını ihlal etmektedir. 

A. Anayasa Mahkemesinin 31.10.2018 Tarihli ve 2015/6845 Başvuru 
Numaralı Derya ALPDOĞAN ve Diğerleri Kararına Konu 
Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 31.10.2018 tarihli ve 2015/6845 başvuru numaralı 
Derya ALPDOĞAN ve diğerleri kararında başvurucular; spor alanı olarak 
kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kulla-
nılmaması nedeniyle mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddialarını ileri sür-
müşlerdir.

B. Anayasa Mahkemesinin 31.10.2018 Tarihli ve 2015/6845 Başvuru 
Numaralı Derya ALPDOĞAN ve Diğerleri Kararına Dayanak 
Maddeler

 Anayasa Mahkemesinin 31.10.2018 tarihli ve 2015/6845 başvuru numa-
ralı Derya ALPDOĞAN ve Diğerleri kararında, başvuruya konu taşınmaz 
bölümünün kamulaştırıldığı 2007 yılından bu yana on bir yıl geçmesine 
rağmen hiçbir zaman kamu yararı amacı doğrultusunda kullanılmadığı 
anlaşıldığından ve başvurucuların uğradığı zararın tazmini yoluna da gi-
dilmediğinden, mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin bu sebeple ölçü-
süz olduğu, Anayasa’nın 46. maddesine ve 2942 sayılı Kanun maddelerine 
uyulmaması suretiyle Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan 
mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.
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C. Anayasa Mahkemesinin 31.10.2018 Tarihli Ve 2015/6845 Başvuru 
Numaralı Derya ALPDOĞAN ve Diğerleri Kararı

 Anayasa Mahkemesi de Derya ALPDOĞAN ve diğerleri kararında “So-
mut olayda ise başvuruya konu taşınmaz bölümünün kamulaştırıldığı 2007 
yılından bu yana on bir yıl geçmesine rağmen hiçbir zaman kamu yararı 
amacı doğrultusunda kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar gerek 
bütçe imkânları gerekse kamulaştırma projesinin gerçekleşmesi önündeki 
muhtemel fiziksel ve ekonomik sebepler yüzünden kamulaştırma yapıldık-
tan sonra belirli bir süre boyunca kamu yararı amacının gerçekleşmeme-
si mazur görülebilirse de somut olayda olduğu gibi on bir yıl gibi bir süre 
boyunca belirtilen kamulaştırma amacına uygun hiçbir işlem yapılmaması 
makul görülemez. … Öte yandan imar planında taşınmazın kullanım duru-
munun kamulaştırma amacına uygun olması da mevcut fiili durumda taşın-
mazın kamu yararına kullanılmadığı olgusunu değiştirmemektedir. Esasen 
başvurucular, zaten taşınmazın imar durumu doğrultusunda yapılan ka-
mulaştırma amacına uygun kullanılmadığından yakınmaktadırlar. Anayasa 
Mahkemesi daha önce taşınmazların kamu yaran amacı doğrultusunda hiç 
kullanılmadan üçüncü kişilere satıldığının tespit edildiği başvurularda meş-
ru amaç ve ölçülülük yönlerinden mülkiyet hakkının ihlaline karar vermiştir 
(Nusrat Külah, §§ 57-70; Süleyman Oktay Uras ve Sevtap Uras, §§ 78-82). 
Bu aşamada belirtmek gerekir ki kamulaştırılan taşınmazlara yönelik ola-
rak kamu yaran amacına aykırı hukuki işlem ve tasarruflarda bulunulması 
yanında bu taşınmazların, makul bir süre geçtiği halde kamu yaran amacı 
doğrultusunda kullanılmaması da mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale 
teşkil etmektedir. Buna göre kamulaştırılan taşınmazın kamu yaran amacı-
na tahsis edilmemesi, yukarıda da değinildiği üzere, aradan geçen sürede 
mülkün oluşturduğu artı değerden mülk sahibinin yararlandırılmamasına ve 
esas itibarıyla taşınmazın gerçek değeri üzerinden kamulaştırılmamasına 
sebebiyet vermektedir. … Halbuki olayda başvurucuların taşınmazı, kamu 
yaran amacına uygun kullanılmadığı gibi ilgili kanun hükümleri çerçevesin-
de iade de edilmemiştir. Dolayısıyla somut olayda aradan on bir yıl geçtiği 
halde taşınmazın kamulaştırma amacı doğrultusunda kullanılmaması nede-
niyle kamu yaran amacı gerçekleştirilmemiş, bu sürede taşınmazın değe-
rinde yaşanan artış dikkate alındığında başvurucuya ödenen kamulaştırma 
bedelinin taşınmazın gerçek değerini yansıtmaktan uzak kaldığı anlaşılmış-
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tır. Başvurucuların uğradığı zararın tazmini yoluna da gidilmediğine göre 
müdahalenin başvuruculara aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklemesinden 
dolayı kamu yaran ile başvurucuların mülkiyet hakkının korunması arasın-
daki adil dengenin başvurular aleyhine bozulduğu ve mülkiyet hakkına ya-
pılan müdahalenin bu sebeple ölçüsüz olduğu sonucuna varılmıştır.” husus-
larına dikkat çekerek Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan 
mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. 
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Mülkiyet hakkının ihlaline yol açan bir diğer önemli sorun ise özel mülkiye-
te tabi taşınmazların orman tahdit sınırlarına alınması suretiyle taşınmazlara 
kamulaştırmasız el atılması sorununa ilişkindir. Orman tahdit sınırlarına almak 
suretiyle kamulaştırmasız el atma eylemi, mülkiyet hakkına ağır ve orantısız 
bir müdahale oluşturduğundan gerek Yargıtay gerekse Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararlarına konu olmuş ve ilgili kararlarda taşınmazın orman olarak 
sınırlandırılmasıyla malikin tasarruf imkânının ortadan kaldırılacağı; söz konu-
su eylemin, taşınmaza fiilen el atma mahiyetinde kabul edileceği istikrarlı bir 
şekilde vurgulanmıştır.
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A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 08.12.2009 Tarihli Ve 
2002/42082 Başvuru Numaralı Öztok Türkiye Kararına Konu Olan 
Uyuşmazlığın Özeti

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2002/42082 E. 08.12.2009 tarihli 
Öztok Türkiye kararında başvurucu Orman Genel Müdürlüğü’nün orman 
arazisi tahdidine ilişkin kararına karşı kadastro komisyonu tarafından ger-
çekleştirilen işlemin hatalı olduğunu iddia ederek dava açmıştır. Mahke-
me bilirkişilerin arazinin ormanlık arazinin bir bölümünü oluşturmadığını 
ve orman arazi sınırları içinde tasnif edilemeyeceği yönündeki raporlarını 
dayanak kabul ederek başvuranın bu talebini yerinde bulmuştur. Yargıtay 
5653 sayılı Orman Kanunu gereğince arazinin maki olarak vasıflandırıl-
masını gerektirecek herhangi bir unsurun yer almadığına kanaat getirerek 
ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur. Başvurucu tarafından karar dü-
zeltme başvurusu da Yargıtay tarafından reddedilmiştir. Başvurucu kendi-
sine herhangi bir tazminat ödenmeksizin taşınmazının kamu orman ara-
zisi olarak sınıflandırılmasının Ek 1 No’lu Protokolün 1. maddesi uyarınca 
mülkiyet hakkına yönelik orantısız bir müdahale teşkil ettiğini iddia ederek 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuştur.

B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 08.12.2009 Tarihli ve 
2002/42082 Başvuru Numaralı Öztok Türkiye Kararının Dayanak 
Maddeleri

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2002/42082 E. 08.12.2009 tarihli Öz-
tok -Türkiye kararında, başvuruda öncelikle başvuranın iyi niyete dayalı 
olarak edindiği bir tapu senedinin bulunduğunu, sözü edilen taşınmazın 
kamu orman arazisi olarak vasıflandırılması nedeniyle başvuranın mülki-
yet hakkına yönelik bir müdahalenin olduğunu ve Ek 1 no’lu Protokolün 1. 
maddesinin ihlal edilmesi suretiyle mülkiyet hakkına yönelik bir müdaha-
lenin olduğunu belirtmiştir.

C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 08.12.2009 Tarihli Ve 
2002/42082 Başvuru Numaralı Öztok Türkiye Kararı

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2002/42082 E. 08.12.2009 tarih-
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li Öztok Türkiye kararında “Bu başvuruda AİHM, sözü edilen taşınmazın 
kamu orman arazisi olarak vasıflandırılması nedeniyle başvuranın mülki-
yet hakkına yönelik bir müdahalenin olduğunu tespit etmektedir. AİHM son 
olarak bu vasıflandırmanın söz konusu taşınmazın tasarruf nisabını önemli 
ölçüde azaltan bir etki ettiğini kaydetmektedir. Bu bağlamda AİHM, mali-
ki olmasına rağmen ihtilaf konusu taşınmazın tapu senedine getirilen bu 
vasıflandırmayla birlikte tarım arazisine sahip başvuranın arazisini ekip bi-
çemediğini ve ürün yetiştiremediğini gözlemlemektedir. Üstelik 12 Nisan 
2007 tarihinden bu yana başvuranın bu taşınmazı satması da artık müm-
kün değildir. Başka bir ifadeyle, adı geçen taşınmazından gerçek anlamıyla 
hiçbir şekilde istifade edememiştir. Bu koşullar çerçevesinde ihtilaf konusu 
taşınmaza getirilen nitelendirmenin başvuranın mülkiyet hakkının içeriğini 
her anlamda boşaltan bir etki yarattığı aşikârdır.” ifadelerine yer verilmekle 
taşınmazın orman arazisi olarak sınırlandırılmasının mülkiyet hakkını ihlal 
ettiği belirtilmiştir.

A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 23.03.2010 Tarihli Ve 42082/02 
Başvuru Numaralı Süleyman Baba- Türkiye Kararına Konu Olan 
Uyuşmazlığın Özeti

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 23.03.2010 tarihli ve 42082/02 baş-
vuru numaralı Süleyman Baba- Türkiye kararında başvuran, sözü edilen 
arazinin tapuda Hazine adına tescil edilmesiyle mülkiyet hakkına yönelik 
bir ihlalin yapıldığını öne sürerek aynı mahkeme önünde maddi ve manevi 
tazminat davası açmıştır. Yerel mahkeme, ihtilaf konusu arazinin orman 
alanı olarak vasıflandırılmasına karşın başvuranın halen maliki olduğu ge-
rekçesiyle bu talebini reddetmiş, Yargıtay da ilk derece mahkemesinin bu 
kararını onamıştır. Karar düzeltme talebinin reddedilmesi üzerine başvu-
ran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuştur.

B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 23.03.2010 Tarihli Ve 42082/02 
Başvuru Numaralı Süleyman Baba- Türkiye Kararının Dayanak 
Maddeleri

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 23.03.2010 tarihli ve 42082/02 baş-
vuru numaralı Süleyman Baba- Türkiye kararı, davanın koşulları, özellikle 
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de tahdidin nihai oluşu, dava konusu durumu telafi edebilecek nitelikte 
etkili iç hukuk yolunun bulunmayışı, başvuranın mülkiyet hakkından yarar-
lanması karşısındaki engel ve tazminat ödenmemiş olması sebebiyle Ek 1 
no’lu Protokolün 1. maddesinin ihlal edildiği yönünde olmuştur.

C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 23.03.2010 Tarihli ve 42082/02 
Başvuru Numaralı Süleyman Baba- Türkiye Kararı

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 23.03.2010 gün ve 42082/02 E. Sa-
yılı Süleyman Baba–Türkiye kararında da “Tapu kaydına dayalı bir mülkün 
maliki olan başvuranın arazisinin, orman kadastrosunda orman olarak sı-
nırlandırılması ve bu işleme karşı açtığı davanın reddine ilişkin mahkeme 
kararının kesinleşmesiyle, mülkiyet hakkını kullanmasına yönelik bir müda-
halenin varlığı ve bu vasıflandırmanın söz konusu taşınmazın tasarruf kabi-
liyetini önemli ölçüde azalttığı, bu bağlamda AİHM, malikî olmasına rağmen 
ihtilaf konusu taşınmazdan gerçek anlamıyla yararlanamadığı, başvuranın 
mülkiyet hakkının içeriğinin her anlamda boşaltıldığı, bu şekilde mülkiyet 
hakkının ihlal edildiği” kabul edilmiştir.  

 Uluslararası hukukta olduğu gibi iç hukukumuzda da taşınmazın orman 
olarak sınırlandırılmasının fiili kamulaştırmasız el atma eylemine vücut 
verdiği kabul edilmiştir. Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin bu neviden bir-
çok kararı olmakla birlikte örnek teşkil etmesi açısından 2015/26684 E. 
2016/14435 K. sayılı 20.10.2016 tarihli kararının incelenmesinde fayda bu-
lunmaktadır. Kararda “Somut olayda; dava konusu taşınmaz kesinleşen 
orman tahdit sınırları içine alınarak orman olarak sınırlandırılmış, malikin 
mülkiyet ve tasarruf imkanı ortadan kaldırılmıştır. Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulunun 12/10/.2016 tarih ve 2014/5-1421 esas, 2016/965 sayılı kararında 
da belirtildiği üzere bu durumda kamulaştırmasız el atma olgusu gerçekleş-
miş olduğundan işin esasına girilerek yapılacak inceleme sonucuna göre 
hüküm kurulması gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar veril-
mesi, doğru görülmemiştir.” ifadelerine yer verilmekle taşınmazın orman 
tahdit sınırları içerisine alınması fiili kamulaştırmasız el atma eylemi olarak 
değerlendirilmiştir. 
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise taşınmaz-
ların hukuka aykırı bir biçimde sit alanı olarak belirlenmesine ilişkindir. 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile mülkiyet hakkına birtakım 
sınırlamalar getirilmiştir. Kanunla getirilen sınırlamalar, toplum yararı gözetile-
rek bireye yüklenen ödevlerdendir. Ancak söz konusu yükümlülükler, toplum ve 
birey arasında kurulmak zorunda olan adil dengenin bozulmasına neden olabi-
lecek niteliktedir.  Bu nedenle bahse konu ödevlerin,  bireyi anayasal güvence-
lerden mahrum bırakmaması amacıyla, 2863 sayılı Kanun çok önemli önlemler 
almıştır. Buna karşılık uygulamada taşınmazların hukuka aykırı bir biçimde sit 
alanı ilan edildiği, bireylerin mülkiyet haklarını gerektiği gibi kullanamamasına 
yol açıldığı görülmektedir.
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A. Anayasa Mahkemesinin 28.5.2019 Tarihli ve 2016/15703 Başvuru 
Numaralı Mehmet ARSLANTAŞ Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın 
Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 28.5.2019 tarihli ve 2016/15703 başvuru numaralı 
Mehmet ARSLANTAŞ kararında başvurucu, taşınmazının sit alanı ve anıt 
eser olarak tescil edilmesine ilişkin idari işlemlerin yargı kararlarıyla iptal 
edilmesine rağmen açılan tam yargı davasının reddedilmesi nedeniyle mül-
kiyet hakkının ihlal edildiği iddialarını ileri sürmüştür.

B. Anayasa Mahkemesinin 28.5.2019 Tarihli Ve 2016/15703 Başvuru 
Numaralı Mehmet ARSLANTAŞ Kararına Dayanak Olan Maddeler

 Anayasa Mahkemesinin 28.5.2019 tarihli ve 2016/15703 başvuru numaralı 
Mehmet ARSLANTAŞ kararı, müdahalenin kamu yararı ile başvurucunun 
mülkiyet hakkının korunması arasında olması gereken adil dengenin başvu-
rucu aleyhine bozulduğu ve müdahalenin ölçülü olmadığı, 728 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma 
ve Kullanma Koşulları ile İlgili İlke Kararının 1.ve 2. maddesinin ihlal edilme-
si sonucunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet 
hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 28.5.2019 Tarihli ve 2016/15703 Başvuru 
Numaralı Mehmet ARSLANTAŞ Kararı

 Anayasa Mahkemesi, 28/5/2019 tarihli ve 2016/15703 sayılı Mehmet ARS-
LANTAŞ kararında “Başvurucunun taşınmazını bahsi geçen yaklaşık 4 yıl 11 
aylık dönemde 1. derece sit alanı olarak belirlenen kısıtlamalara tabi olarak 
kullanmak durumunda kaldığı görülmektedir. Hâlbuki başvurucuya ait taşın-
maz Mahkemenin tespit ettiği gibi 2. Derece doğal sit alanı olarak tescil edil-
seydi taşınmazı üzerinde kesin yapılaşma yasağı bulunmayacak; taşınmazı 
üzerinde turizm yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ile hizmete 
yönelik yapılar yapılabilecek, mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin 
sürdürülebilecek veya yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerine başlayabil-
mesi mümkün olabilecektir. Buna rağmen başvurucu tarafından açılan taz-
minat davası reddedilmiştir. Buna göre derece mahkemelerinin maddi ve 
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manevi tazminata ilişkin koşulları oldukça dar ve sadece kasta varan kusur ile 
sınırlı olarak yorumlaması mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin ölçüsüz ol-
masına yol açmaktadır. Sonuç olarak başvurucunun payının olduğu taşınma-
zın 2. derece sit alanı olarak tespit edilmesi bu yönden mağduriyetini gider-
miş olmakla birlikte yaklaşık 4 yıl 11 aylık kısıtlılık sebebiyle uğradığı zararların 
giderilmemiş olması başvurucuya şahsi olarak aşırı bir külfet yüklemektedir. 
Dolayısıyla müdahalenin kamu yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkının 
korunması arasında olması gereken adil dengenin başvurucu aleyhine bozul-
duğu ve müdahalenin ölçülü olmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer 
vererek Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı-
nın ihlal edildiğine karar vermiştir. 

 Anayasa Mahkemesinin yukarıda yer verilen kararında taşınmazın 2. derece 
doğal sit alanı olarak belirlenmesi gerekirken 1. derece sit alanı olarak belirlen-
mesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiği, taşınmazın sonradan 2. derece doğal sit 
alanı içerisine alınmış olsa da 1. derece doğal sit alanı içerisinde kaldığı süre 
boyunca doğan zararın giderilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Ancak Yargıtay 
kararlarına da konu olduğu üzere taşınmazın 1. derece sit alanı içine alınması, 
taşınmaz üzerinde hiçbir yapılaşmaya, bilimsel araştırma, restorasyon, kon-
servasyon düzenleme çalışmalarının dışında hiçbir kullanıma, yeni tarımsal 
alanların açılmasına ve ağaçlandırmaya izin verilmemesi halinde taşınmaza 
kamulaştırmasız olarak el atıldığı kabul edilmektedir. 

D. İlgili Yargıtay Kararı

 Bu hususta Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, 2011/5468 E. 2011/15095K. sayılı ka-
rarında “Davaya konu taşınmaz Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulunun 12.10.1984 tarih ve 441 sayılı kararı ile 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içine alınmış, bu kararla birlikte taşınmazda hiçbir yapılaş-
maya, bilimsel araştırma, restorasyon, konservasyon düzenleme çalışmaları-
nın dışında hiçbir kullanıma, yeni tarımsal alanların açılmasına ve ağaçlan-
dırmaya izin verilmeyeceği belirlenmiştir. Davacının taşınmazı kullanmasının 
engellendiği anlaşıldığından taşınmaza davalı Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
kamulaştırmasız el atıldığının kabulü gerekir. Taşınmazın aynına ilişkin bu da-
vanın görülme yeri Adliye Mahkemeleridir.” ifadelerine yer vererek benzer 
olaylara ilişkin Yargıtay içtihadını açıkça ortaya koymuştur. 
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ihtiyati haczin 
uzun süre devam etmesinden kaynaklanmaktadır. Yargılama makamlarınca, 
davacının alacağının garanti altına alınabilmesi amacıyla ihtiyati haciz tedbiri-
ne hükmedilse de yargılamalar ivedi olarak ve özenli bir biçimde sonuçlandırı-
lamamakta, mülk sahibinin mülkiyet hakkını uzun süren yargılamalar boyunca 
gerektiği gibi kullanamamasına yol açılmaktadır. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 25.10.2018 Tarihli ve 2014/17196 Başvuru 
Numaralı Hesna funda Baltalı ve Baltalı gıda Hayvancılık San. ve Tic. 
Ltd. Şti. Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 25.10.2018 tarihli ve 2014/17196 başvuru numaralı 
Hesna Funda Baltalı ve Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. kara-
rında başvurucu, ihtiyati haciz kararı verilmesi ve bu ihtiyati haczin uzun 
süredir devam etmesi nedenleriyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun 
sürmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddia etmiştir.

B. Anayasa Mahkemesinin 25.10.2018 Tarihli Ve 2014/17196 Başvuru 
Numaralı Hesna funda Baltalı ve Baltalı gıda Hayvancılık San. Ve 
Tic. Ltd. Şti. Kararının Dayanak Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 25.10.2018 tarihli Ve 2014/17196 başvuru numaralı 
Hesna Funda Baltalı ve Baltalı Gıda Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. kararı, 
2004 sayılı Kanunun 257.,258.,259. maddeleri ile 4949 Sayılı Kanunun 265. 
maddesinin ihlal edilmesi suretiyle Anayasa’nın 35. maddesinde güvence 
altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 25.10.2018 Tarihli Ve 2014/17196 Başvuru 
Numaralı Hesna funda Baltalı ve Baltalı gıda Hayvancılık San. ve Tic. 
Ltd. Şti. Kararı 

 Anayasa Mahkemesinin Hesna Funda Baltalı ve Baltalı Gıda Hayvancı-
lık San. ve Tic. Ltd. Şti. kararında “Somut olayda taşınmazın tapu kaydına 
mahkeme tarafından ihtiyati haciz şerhi konulmasıyla başvurucu mülkün-
den yoksun bırakılmamıştır. Ancak bu tedbir şerhi nedeniyle başvurucu-
nun taşınmazı ile ilgili ekonomik ve hukuki tasarruflarda bulunması önemli 
ölçüde sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmanın taşınmazın değeri üzerinde 
olumsuz bir etkisinin bulunduğu da açıktır. Başvuruya konu davada, yal-
nızca dava konusu taşınmaz ile sınırlı olarak ve alacağın güvence altına 
alınmasını sağlamak amacıyla taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisini sınır-
layacak şekilde ihtiyati haciz şerhi konulmasının kamu makamlarının takdir 
yetkisi kapsamında kaldığı değerlendirilmiştir. Ancak taşınmazın tapu kay-
dına konulan ihtiyati haciz şerhinin on yılı aşkın süredir devam ettiği gö-
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rülmekte olup süreç bir bütün olarak dikkate alındığında bu sürenin makul 
olmadığı kuşkusuzdur.” ifadelerine yer verilmekle taşınmazı ile ilgili olarak 
uygulanan ihtiyati haczin on yılı aşkın bir süredir devam etmesinin başvu-
rucuya aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklediği, bu nedenle Anayasa’nın 35. 
maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar 
verilmiştir.
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise cezai yargı-
lamalar sonunda verilen hapis cezası ve müsadere yaptırımlarını öngören hü-
kümlerin açıklanmasının geri bırakılması hallerinde müsadere kararına itiraz ve 
infaz usullerinden kaynaklanmaktadır. 

Malik hakkında yapılan cezai yargılamalarda isnat edilen suç nedeniyle özgür-
lüğü bağlayıcı cezaya hükmedildiği gibi bununla birlikte malikin suç konusu 
taşınmazının da müsadere edilmesine karar verilmektedir. Anayasa Mahke-
mesi kararlarına konu olan uyuşmazlıklar ise ilgili hükümlerin açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verilmesiyle birlikte doğmaktadır. Ceza Muhakemeleri 
Kanunu’nun 231. maddesinde yer alan “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakıl-
ması” düzenlemesinin niteliği itibariyle kurulan ancak açıklanması geri bırakı-
lan hüküm sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamakta ve açıklanana dek 
temyiz edilememektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının 
denetimi ancak itiraz yoluyla yapılabilmektedir. İtiraz mercii ise yalnızca HAGB 
koşullarıyla sınırlı olarak değerlendirme yapmaktadır. Bu durumda sanık, hük-
mü gerek hapis cezası yönünden gerekse müsadere yönünden istinaf/temyiz 
edememektedir. Bu nedenle itiraz yolunun tüketilmesi sonucunda hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kararı kesinleşmekte ve Anayasa Mahkemesi-
ne konu olan uyuşmazlıklarda müsadere kararlarının infazı için ilgili idarelere 
yazılar yazılmaktadır.
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A. Anayasa Mahkemesinin 20.06.2019 Tarihli ve 2015/6164 Başvuru Numaralı 
Süleyman BAŞMEYDAN Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 20.06.2019 tarihli Ve 2015/6164 başvuru numaralı 
Süleyman BAŞMEYDAN kararında başvurucu, ceza kovuşturması sonunda 
ağaçların müsaderesine ilişkin kararın hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
ması kararının kesinleştirilmesiyle birlikte infazı nedeniyle mülkiyet hakkının 
ihlal edildiği iddia etmiştir.

B. Anayasa Mahkemesinin 20.06.2019 Tarihli ve 2015/6164 Başvuru 
Numaralı Süleyman BAŞMEYDAN Kararının Dayanak Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 20.06.2019 tarihli ve 2015/6164 başvuru numaralı Sü-
leyman BAŞMEYDAN kararı, 5237 sayılı Kanun’un 54. maddesi ile 5271 sayılı 
Kanun’un 231. maddesinin ihlal edilmesi sonucu Anayasa’nın 35. maddesinde 
güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiği yönünde olmuştur.

C. Anayasa Mahkemesinin 20.06.2019 Tarihli ve 2015/6164 Başvuru 
Numaralı Süleyman BAŞMEYDAN Kararı

 Nitekim Anayasa Mahkemesi Süleyman BAŞMEYDAN kararında “Müsade-
renin, HAGB kararı verilmesi durumunda hangi aşamada infaz edileceğine iliş-
kin olarak ise açık bir kanun hükmünün bulunmadığı görülmektedir. … Kanun 
koyucu müsadere kararı için farklı bir usul veya kanun yolu düzenleyebilece-
ği gibi HAGB kararları yönünden de müsadereye ilişkin farklı bir mekanizma 
da öngörebilir. Ancak yapılan düzenlemenin ve uygulamanın Anayasa’nın 35. 
maddesinde öngörülen mülkiyet hakkının korunmasına ilişkin gerekliliklere 
uygun olması ve bu çerçevede yeterli usul güvencelerini içermesi zorunludur. 
Buna göre kanun koyucu her hâlde temyiz imkânı tanımak durumunda değilse 
de böyle bir imkânın tanınmış olması hâlinde askıya alınması, diğer bir deyişle 
müsaderenin hukuka uygun olup olmadığı hususunun kesinleşmesinin geri-
ye bırakılması belirli güvenceleri içermediği takdirde müdahaleyi ölçüsüz kılar. 
Anayasa Mahkemesi müdahalenin mülk sahibine aşırı bir külfete yol açmaması 
için mülkün kullanımının geçici olarak da olsa sahibine bırakılması veya bunun 
mümkün olmadığı durumlarda tazminat ödenmesi gibi mülk sahibinin zararını 
giderici yolların mevcut olup olmadığını tespit etmek durumundadır. … Sonuç 
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olarak mülkiyet hakkına müsadere yoluyla yapılan müdahalenin, keyfî veya 
hukuka aykırı olup olmadığı ileri sürülebilecek bir yol olarak öngörülen temyiz 
yoluna başvuru imkânının askıya alınarak HAGB kararı ile birlikte infazına giri-
şilmesinin -yol açılan belirsizlik ve yeterli güvencelerin sağlanmadığı dikkate 
alındığında- başvurucuya şahsi olarak aşırı bir külfet yüklediği kanaatine varıl-
mıştır. Dolayısıyla müsadere yoluyla mülkiyet hakkına yapılan müdahale kamu 
yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkının korunması arasında olması gereken 
adil dengeyi başvurucu aleyhine bozmuş olup ölçülü değildir.” ifadelerine yer 
vermekle bu belirsizliği vurgulamış ve Anayasa’nın 35. maddesinde güvence 
altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. 

 Anayasa Mahkemesinin ilgili kararında da ileri sürüldüğü üzere HAGB kararı 
ile birlikte verilen müsadere kararlarının infazı hâlindeki hukuki belirsizliğin 
çözümü için müsadere kararı hakkında farklı bir usul veya kanun yolu düzen-
lenmesi gerekmektedir. 

D. İlgili Yargıtay Kararı

 Yargıtay kararlarında da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile 
birlikte verilen müsadere kararının yalnızca itiraz kanun yoluna başvurularak 
denetiminin sağlanabileceği içtihat edilmektedir. Yargıtay Ceza Genel Kuru-
lunun 2014/6-66 E. 2014/365 K. sayılı 11.07.2014 tarihli kararında bu durum 
“Müsadere kararı güvenlik tedbiri olmakla birlikte hükmün bir parçası olduğu 
için, hükmün tabi olduğu kanun yoluna tabi olması gerekmektedir. Dolayısıyla 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde yer alan müsadere 
kararına karşı da ancak itiraz kanun yoluna başvurulabilecektir. Zira açıklan-
masının geri bırakılmasına karar verilmiş olması nedeniyle henüz hukuken 
varlık kazanmamış bulunan hükmün temyiz merciince denetlenebilme imkânı 
bulunmayan bir aşamada, hükmün bir parçasını oluşturan müsaderenin tem-
yizen incelenebileceğini kabul etmek, bir bütün olan hükmün bir bölümünün 
itiraz, bir bölümünün ise temyiz kanun yoluna tabi olacağı gibi çelişkili bir halin 
ortaya çıkması sonucunu doğuracaktır.” ifadelerine yer verilmekle belirtilmiştir.

 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile birlikte verilen müsadere 
kararlarının infazı uygulamada oldukça önemli bir belirsizliğe yol açmaktadır. 
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Anayasa Mahkemesinin mülkiyet ihlali kararlarına konu olan bir diğer uyuş-
mazlık da ceza soruşturma ve kovuşturmalarında verilen el koyma tedbirlerin-
den kaynaklanmaktadır. Ceza soruşturması ve kovuşturması sırasında ticari 
eşya üzerinde uygulanan el koyma tedbirinin makul süreyi aşması ve bu süre 
zarfında el koyulan eşyada meydana gelen zararın tazmin edilmemesi mülkiyet 
hakkının ihlali sonucunu doğurabilmektedir. Nitekim bu konuda Anayasa Mah-
kemesine taşınmış birçok uyuşmazlık bulunmaktadır. Yeter Deri Tekstil Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. kararı Anayasa Mahkemesinin bu konuda vermiş olduğu ihlal 
kararlarına örnektir. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 21.02.2019 Tarihli ve 2015/8867 Başvuru 
Numaralı Yeter Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kararına Konu 
Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 21.02.2019 tarihli ve 2015/8867 başvuru numaralı 
Yeter Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. kararında başvurucu, ceza so-
ruşturması sırasında el koyma tedbirinin uygulanması sonucu uğranılan 
zararların giderilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının; yargılamanın uzun 
sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddia 
etmiştir.

B. Anayasa Mahkemesinin 21.02.2019 Tarihli ve 2015/8867 Başvuru 
Numaralı Yeter Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kararının Dayanak 
Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 21.02.2019 tarihli ve 2015/8867 başvuru numaralı 
Yeter Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. kararında, 1918 sayılı mülga Ka-
nun’un 2867 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değişik 27. maddesi ile 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141. maddesine aykırı davranılması 
suretiyle Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hak-
kının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 21.02.2019 Tarihli ve 2015/8867 Başvuru 
Numaralı Yeter Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kararı

 Anayasa Mahkemesi, Yeter Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. kararında 
“Sonuç olarak başvurucunun ihraç etmek istediği tekstil ürünlerine kaçak 
eşya olduğu şüphesiyle Gümrük idaresince el konulmuş ancak yapılan ceza 
soruşturması ve kovuşturması neticesinde bu ürünlerin kaçak olmadıkla-
rı tespit edilmiştir. Gümrük makamlarının belirtilen tespitleriyle bu eşyaya 
yaklaşık üç yıl sekiz ay boyunca fiili olarak el konulmuş, başvurucu bu sure 
boyunca eşyasından yararlanamamış ve bu eşyanın geçen sürede değer 
kaybına uğradığı da tespit edilmiştir. Bu süreçte fiilen el koyma dışında 
daha hafif bir aracın da tercih edilmediği görülmektedir. Buna rağmen her-
hangi bir tazminat da ödenmediğine göre el koyma suretiyle mülkiyet hak-
kına yapılan müdahalenin başvurucuya şahsi olarak aşırı bir külfet yüklediği 
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açıktır. Buna göre başvurucunun mülkiyet hakkının korunması ile kamu ya-
rarı arasında olması gereken adil denge başvurucu aleyhine bozulmuş olup 
müdahale ölçüsüzdür.” ifadelerine yer vermekle el koyma şeklinde yapılan 
müdahalenin Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet 
hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir. Bu hususta yerel Mahkemelerce daha 
detaylı inceleme yapılması ve kamu yararı ile mülkiyet hakkının korunma-
sı arasındaki adil dengeyi bozacak müdahalelerden kaçınılması gerektiği 
açıktır.  



84

ÖN ALIM HAKKINA DAYALI TAPU 

İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA 

DEPO EDİLEN BEDELİN DEĞER 

KAYBINA UĞRATILARAK 

ÖDENMESİNDEN KAYNAKLANAN 

UYUŞMAZLIKLAR

16



85www.cbthukuk.net

Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise ön alım 
hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davasında depo edilen bedelin değer kaybı-
na uğratılarak ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Uygulamada ön alım hakkı 
sahibinin depo ettiği bedelin vadeli hesaba yatırılmaması halinde taşınmaz be-
deli, depo edildiği tarih ile bedelin tapu malikine ödendiği tarih arasında değer 
kaybına uğramaktadır.
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A. Anayasa Mahkemesinin 20.11.2019 Tarihli ve 2016/62537 Başvuru 
Numaralı Mümin gİDER ve Süleyman SARNAV Kararına Konu Olan 
Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 20.11.2019 tarihli ve 2016/62537 başvuru numa-
ralı Mümin GİDER ve Süleyman SARNAV kararında başvurucu, ön alım 
hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davasında depo edilen bedelin değer 
kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının; yargılamanın 
uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildi-
ği iddia etmiştir.

B. Anayasa Mahkemesinin 20.11.2019 Tarihli ve 2016/62537 Başvuru 
Numaralı Mümin gİDER ve Süleyman SARNAV Kararının Dayanak 
Olan Kanun Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 20.11.2019 tarihli ve 2016/62537 başvuru numaralı 
Mümin GİDER ve Süleyman SARNAV kararında, 22.11.2001 tarihli ve 4721 
sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesi ile 721 sayılı Kanun’un 734. 
ve 733. maddelerinin ihlal edilmesi sebebiyle Anayasa’nın 35. maddesinde 
güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. 

C. Anayasa Mahkemesinin 20.11.2019 Tarihli ve 2016/62537 Başvuru 
Numaralı Mümin gİDER ve Süleyman SARNAV Kararı

 Anayasa Mahkemesi Mümin GİDER ve Süleyman SARNAV kararında, 
“Sonuç olarak ön alım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davasında depo 
edilen bedelin Mahkemenin vadeli bir mevduat hesabına yatırılması biçi-
minde alacağı basit bir tedbirle yargı sürecinin hızlı işlememesinin başvu-
rucular üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri asgari seviyeye indirememiş 
olması mülkiyet hakkının devlete yüklediği koruma pozitif yükümlülüğünün 
ihlali sonucunu doğurmaktadır.” ifadelerine yer vermekle taşınmaz bedeli-
nin değer kaybına uğratılmasının Anayasa’nın 35. maddesinde güvence 
altına alınan mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir. 

 Anayasa Mahkemesinin ilgili kararında izah edildiği üzere maliklere aşırı 
bir külfet yüklenmemesi için iptal edilen tapu karşılığında ödenen ön alım 
bedelinin önemli ölçüde değer kaybına uğratılmaması gerekmektedir. Bu 
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durum, her ne kadar depo edilen bedelin vadeli bir hesaba yatırılması 
şeklinde basit bir tedbirle sağlanacak olsa da uygulamada bu tedbirlere 
hükmedilmemesi mülkiyet hakkının ihlal edilmesine yol açmaktadır. Bu 
nedenle ön alım hakkının kullandırılmasına ilişkin yapılacak yasal bir dü-
zenleme sorunun çözümünde faydalı olacaktır. 

D. İlgili Yargıtay Kararı

 Yargıtayın bu hususta paranın değer kaybına uğramaması için buldu-
ğu çözüm, ön alım bedelinin depo tarihine göre saptanmasıdır. Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu 2009/3-550 E. 2009/606 K. sayılı 30.12.2009 tarihli 
kararında bu çözümü “Kurucu yenilik doğuran önalım (şufa) hakkının kul-
lanılması ile doğan yeni satım sözleşmesi, önalım hakkı sahibi (davalı) ile 
muhatap alıcı üçüncü kişi (davacı) arasında, ilk satım sözleşmesinin koşul-
ları ile hüküm doğurur. Önalım hakkının dava açılmak suretiyle kullanılması 
halinde, yeni satım ilişkisi, bu beyanı içeren dilekçenin karşı tarafa (davacı-
ya) varması anında kurulmuş olur. Buna karşın mülkiyet, mahkeme ilamının 
kesinleşmesi ile karşı tarafa intikal eder. Şufa davasındaki dava dilekçesinin 
davalıya tebliği tarihi ile mahkemenin verdiği depo kararı gereğince para-
nın mahkeme veznesine yatırıldığı tarih arasında geçen zaman kesiti içeri-
sinde ekonomik ve objektif nedenlerle, şufa bedelinde bir değişiklik olacağı 
gerçeğinden hareketle depo tarihine göre şura bedelinin belirli koşullar çer-
çevesinde saptanması gerekir. Zira, şufa bedelinin tapuda gösterilen ya da 
taraflarca kabul edilen bedel olması lazım geldiğine dair yasal bir zorunlu-
luk bulunmamaktadır.” ifadeleriyle belirtmiştir. Ancak Anayasa Mahkeme-
sinin bahse konu uyuşmazlığa ilişkin çözümü pratik faydası daha yüksek 
bir çözümdür. 
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise üçüncü ki-
şiye ait olup suçta kullanılan eşyaların müsaderesi nedeniyle mülkiyet hakkının 
ihlal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanı-
lan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın 
müsaderesine hükmolunacağı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş 
olsa da müsadere kararı verilebilmesi için birtakım koşullara ihtiyaç vardır. Bu 
koşullardan ilki ve en önemlisi müsaderesine hükmolunacak eşyanın iyiniyetli 
üçüncü kişilere ait olmamasıdır. Ancak uygulamada yeterli araştırma yapılmak-
sızın hatta malikin iyiniyetli olup olmadığı yönünde herhangi bir tartışmaya gi-
rilmeksizin doğrudan müsadere kararı verildiği görülmektedir. Bu durum mül-
kiyet hakkının ihlaline yol açmaktadır. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 27.11.2019 Tarihli ve 2017/14768 Başvuru 
Numaralı Mehmet Salih BALTACI Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın 
Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 27.11.2019 tarihli ve 2017/14768 başvuru numaralı 
Mehmet Salih BALTACI kararında başvurucu, suçta kullanıldığı iddiasıyla 
üçüncü kişiye ait araçların müsadere edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkı-
nın ihlal edildiğini iddia etmiştir.

B. Anayasa Mahkemesinin 27.11.2019 Tarihli ve 2017/14768 Başvuru 
Numaralı Mehmet Salih BALTACI Kararına Dayanak Olan Kanun 
Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 27.11.2019 tarihli ve 2017/14768 başvuru numaralı 
Mehmet Salih BALTACI kararında, 5237 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 
ihlal edilmesi suretiyle Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan 
mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 27.11.2019 Tarihli ve 2017/14768 Başvuru 
Numaralı Mehmet Salih BALTACI Kararı

 Anayasa Mahkemesinin Mehmet Salih BALTACI kararında, “Bu bağlam-
da müsadere gibi tedbirler yoluyla mülkiyet hakkına yapılan müdahaleler 
bireyin menfaatleri ile kamunun yararı arasında olması gereken adil den-
geyi bozmamalıdır. Bunun için suça konu eşyanın sahibinin davranışı ile 
kanunun ihlali arasında uygun bir illiyet bağı olmalıdır. Müsadere kararının 
verilmesine yol açan somut olayda ise başvurucu hakkında herhangi bir suç 
isnadında bulunulmamıştır. 5237 sayılı Kanun’un 54. maddesine göre mü-
sadere kararı verilebilmesi için eşyanın iyi niyetli üçüncü kişilere ait olma-
ması gerekir. … Başvurucunun müsadereye konu araçların sahibi olduğu ve 
araçların suçta kullanıldığını bilmediği iddiası derece mahkemelerince tar-
tışılmamış, bu kapsamda makul bir değerlendirme yapılmamıştır. Ayrıca iyi 
niyet iddiasındaki eşya sahibine eşyasını geri kazanabilmesi veya zararının 
tazmin edilmesi imkânı sağlanmamıştır.” ifadelerine yer verilmekle başvu-
rucuya aşırı ve orantısız bir külfet yüklendiği tespit edilmiş ve Anayasa’nın 
35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine 
karar verilmiştir. 
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D. İlgili Yargıtay Kararı

 İyi niyetli üçüncü kişilerin eşyalarına uygulanan müsadere tedbirinden 
kaynaklanan uyuşmazlıklar Yargıtay kararlarına da konu olmuş ve Yargı-
tay 7. Ceza Dairesinin 2019/2393 E. 2019/36267 K. sayılı 23.10.2019 tarihli 

kararında  “Suçta kullanılan ...plaka sayılı nakil vasıtasının... Turizm İNŞ. NAK. 
ve TİC. LTD.ŞTİ.’ne ait olduğu ve kayıt malikinin araçta kaçak eşya taşınacağın-
dan haberinin olmadığını beyan etmesi ve suçun işlendiğinden haberdar oldu-
ğuna dair delil elde edilememesi karşısında, TCK’nun 54/1. maddesi uyarınca iyi 
niyetli üçüncü kişilere ait eşyanın müsadere edilemeyeceği gözetilmeden nakil 
aracının sahibine iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi, … yasaya aykı-

rı görüldüğünden…” şeklinde belirtildiği üzere bu tür müdahaleler Yasa’ya 
aykırı görülmüştür.

 Her ne kadar müsadere tedbirinin uygulanmasında meşru bir amacın 
mevcut olduğu ve kamu makamlarının bu alanda geniş bir takdir yetkisi-
ne sahip oldukları kabul edilse de müsadere tedbirinin mülkiyet hakkı ile 
kamu yararı arasında olması gereken adil dengeyi bozmaması gerekmek-
tedir. Özellikle Anayasa Mahkemesi kararına konu olduğu gibi iyiniyetli 
kimselerin eşyalarının müsaderesine karar verilmesi halinde bu adil den-
genin ağır bir biçimde bozulduğu ortada olduğundan yargılamaların daha 
dikkatli yapılması ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerektiği açıkça 
ortadadır.
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olup malikleri en çok mağdur eden bir 
diğer uyuşmazlık da kesinleşen yargı kararlarının uygulanmamasından kay-
naklanmaktadır. Uzun süren yargılamalar neticesinde kesinleşen kararların icra 
edilmemesi, mülkiyet hakkının ihlaline yol açmakta olup maliklerin üzerlerinde-
ki yükü fazlasıyla ağırlaştırmaktadır.
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A. Anayasa Mahkemesinin 10.10.2019 Tarihli ve 2015/14525 Başvuru 
Numaralı S.S. Yeni foça Asmadere Konut Yapı Kooperatifi Kararına 
Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 10.10.2019 tarihli ve 2015/14525 başvuru numaralı 
S.S. Yeni Foça Asmadere Konut Yapı Kooperatifi kararında başvurucu, ke-
sinleşmiş yargı kararının uygulanmaması sebebiyle mülkiyet ve adil yargı-
lanma haklarının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

B. Anayasa Mahkemesinin 10.10.2019 Tarihli Ve 2015/14525 Başvuru 
Numaralı S.S. Yeni foça Asmadere Konut Yapı Kooperatifi Kararının 
Dayanak Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 10.10.2019 tarihli ve 2015/14525 başvuru numaralı 
S.S. Yeni Foça Asmadere Konut Yapı Kooperatifi kararında, 2863 sayılı Ka-
nunun 15. maddesi ile 6098 sayılı Kanun’un 77. maddesinin ihlal edilmesi 
suretiyle Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hak-
kının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 10.10.2019 Tarihli ve 2015/14525 Başvuru 
Numaralı S.S. Yeni foça Asmadere Konut Yapı Kooperatifi Kararı

 Anayasa Mahkemesi S.S. Yeni Foça Asmadere Konut Yapı Kooperatifi ka-
rarında, “Mahkeme, taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi yalnızca Hazineye 
aitken başvurucuya devredilen ilgili parsel yönünden irdelemiş ve trampa 
sözleşmesinin iptal edilmesi nedeniyle tarafların aldıklarını geri vermekle 
yükümlü olduğu saptamasıyla Hazinenin borçlu olmadığına karar vermiştir. 
Ancak kararda, belirtilen hususlar dikkate alınmadığı gibi kesinleşmiş yargı 
kararının sonucunun değiştirilemeyeceği de göz önünde tutulmamıştır. Bu 
itibarla tazminata ilişkin yargı kararının kesinleştiği tarihten itibaren yakla-
şık 11 yıl 7 ay boyunca uygulanmamasının Anayasa Mahkemesince yargı 
kararlarının uygulanması çerçevesinde daha önce ortaya konulan ilkelere 
göre kanunilik ölçütü yönünden mülkiyet hakkının ihlaline yol açtığı sonu-
cuna varılmıştır.” ifadelerine yer vermekle Anayasa’nın 35. maddesinde gü-
vence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
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 Anayasa Mahkemesinin yukarıda yer verilen kararına ve diğer birçok ka-
rarına konu olan olaylarda olduğu gibi malikler; taşınmazlarından mahrum 
kalmakta, maliklerin mal varlıklarında eksilme meydana gelmektedir. Ma-
likler her ne kadar bu eksilmelerin tazmin edilmesi amacıyla yargı yoluna 
başvursalar, yargılama masraflarına katlansalar da idarelerin kesinleşmiş 
yargı kararlarını oldukça uzun süre icra etmemeleri maliklerin mağduriye-
tini ziyadesiyle arttırmakta ve mülkiyet haklarını ihlal etmektedir. 
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise uygulanan 
el koyma tedbiri hakkında bir hüküm tesis edilmemesinden kaynaklanmakta-
dır. Ceza yargılamalarında sanık aleyhine el koyma tedbiri uygulanabilmekte 
ancak hüküm kurulurken el konulan mal varlığı değerlerine yönelik tedbirlerin 
devam ettiği veya sona erdiği yönünde herhangi bir karar verilmemektedir. Bu 
durumun belirsizliğe yol açtığı ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği şüphesizdir. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 25.09.2019 Tarihli ve 2016/1110 Başvuru 
Numaralı Ercan TOĞRUL Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 25.09.2019 tarihli ve 2016/1110 başvuru numaralı 
Ercan TOĞRUL kararında başvurucu bir ceza soruşturması sırasında uy-
gulanan el koyma tedbiri nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia 
etmiştir.

B. Anayasa Mahkemesinin 25.09.2019 Tarihli ve 2016/1110 Başvuru 
Numaralı Ercan TOĞRUL Kararının Dayanak Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 25.09.2019 tarihli ve 2016/1110 başvuru numaralı 
Ercan TOĞRUL kararında, Anayasanın 16. maddesinin ihlal edilmesi ile 
el koyma suretiyle yapılan müdahalenin kamu yararı amacı ile başvuru-
cunun mülkiyet hakkının korunmasının gereklilikleri arasındaki adil den-
genin başvurucu aleyhine bozulduğuna ve Anayasa’nın 35. maddesinde 
güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 25.09.2019 Tarihli ve 2016/1110 Başvuru 
Numaralı Ercan TOĞRUL Kararı

 Anayasa Mahkemesi Ercan TOĞRUL kararında,  “Başvurucunun atılı suç-
tan cezalandırılmasına karar veren Mahkeme el konulan mal varlığı de-
ğerlerinin müsaderesi yönünde bir hüküm tesis etmemiş, söz konusu mal 
varlığı değerlerine yönelik tedbirin devamı veya sona erdiği yönünde de 
bir karar vermemiştir. Mahkeme tedbirin devamının gerekçesini ve kanuni 
dayanağını da göstermemiştir. Başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan mü-
dahale ölçüsüzdür.” ifadelerine yer vermekle Anayasa’nın 35. maddesinde 
güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. 
Uygulamada yapılan bu gibi yanlışlıklar, maliklerin mülkiyet haklarına öl-
çüsüz bir müdahale oluşturduğundan yargılamaların daha dikkatli yapıl-
ması zorunludur.



99www.cbthukuk.net



100

TAPU KAYDININ 

VERİLMEMESİNDEN 

KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 

20



101www.cbthukuk.net

Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise deprem ne-
deniyle evi hasar görenlerin 7269 sayılı Kanun uyarınca hak sahibi kabul edil-
melerine rağmen kendilerine tapu kaydı verilmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Depremde evi hasar görenler, 7269 sayılı Kanun’a dayanarak kendilerine mül-
kiyet belgesi niteliğinde tapu kaydı verilmesi yönünde meşru bir beklentiye 
sahiplerdir. Ancak uygulamada kişilerin bu beklentilerinin karşılanmadığı ve 
mülkiyet haklarının ihlal edildiği görülmektedir. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 03.07.2019 Tarihli ve 2018/6812 Başvuru 
Numaralı Sedat Şanlı Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 03.07.2019 tarihli ve 2018/6812 başvuru numaralı 
Sedat Şanlı kararı, deprem sebebiyle kalıcı konut yerine prefabrik konut-
tan yararlandırılan başvurucu yönünden yeterli bir gerekçe gösterilme-
den, çelişkili olarak farklı karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma hak-
kının, kalıcı konut tahsis edilmemesi nedeniyle de mülkiyet hakkının ihlal 
edildiği iddialarına ilişkindir.

B. Anayasa Mahkemesinin 03.07.2019 Tarihli ve 2018/6812 Başvuru 
Numaralı Sedat Şanlı Kararının Dayanak Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 03.07.2019 tarihli ve 2018/6812 başvuru numaralı 
Sedat Şanlı kararında, 7269 sayılı Kanun’un 13.,28.,40. maddeleri ile 12988 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların 
Tespiti Hakkında Yönetmelik’in ihlal edilmesi suretiyle Anayasa’nın 35. 
maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar 
verilmiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 03.07.2019 Tarihli ve 2018/6812 Başvuru 
Numaralı Sedat Şanlı Kararı

 Anayasa Mahkemesinin Sedat ŞANLI kararında “62. Başvuru konusu olay-
da ise uyuşmazlığın sonucuna etkili bu husus araştırılmadan karara varıl-
mıştır. Dolayısıyla deprem sebebiyle hak sahibi olan başvurucunun 7269 
sayılı Kanun hükümlerine göre mevcut olan konut edinme yönünde bir meş-
ru beklentisi mevcut olduğuna göre aradan kırk dört yıl geçtiği hâlde şikâ-
yetine konu olan, idarenin yükümlülüğü çerçevesinde sözü geçen konuta 
ait tapu kaydının düzenlenip düzenlenmediği araştırılmadığından mülkiyet 
hakkının korunmasına ilişkin usule ilişkin güvencelerin somut olayda yerine 
getirilmediği kanaatine ulaşılmıştır.” ifadelerine yer verilmekle Anayasa’nın 
35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine 
karar verilmiştir. 
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise idari para 
cezalarının çok yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. İdari para cezası uy-
gulanması yasal olsa da uygulamada kimi zaman makul sınırın aşıldığı, malik 
üzerine aşırı bir külfet yüklendiği, bu suretle mülkiyet hakkının ihlal edildiği gö-
rülmektedir. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 20.06.2019 Tarihli 2015/17659 Başvuru 
Numaralı Mohamed Kashet ve Diğerleri Kararına Konu Olan 
Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 20.06.2019 tarihli 2015/17659 başvuru numaralı 
Mohamed Kashet ve Diğerleri kararına konu olan uyuşmazlıkta Serbest 
Bölge Gümrük Müdürlüğü personeli tarafından yapılan çıkış kontrolleri sı-
rasında, başvurucuların bulunduğu araçta nakit para bulunmuştur. Cum-
huriyet Başsavcılığı kabahat işledikleri gerekçesiyle başvurucuların ayrı 
ayrı idari para cezası ile cezalandırılmasına hükmetmiştir. Başvurucuların 
bu karara karşı Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde itiraz etmeleri üzerine Hâ-
kimlik konu hakkında bilirkişi incelemesi yaptırmış ve kararda herhangi 
bir hata bulunmadığını belirten bilirkişi raporuna istinaden itirazı reddet-
miştir. Başvurucuların ret kararına karşı itirazları da kabul edilmemiştir. 
Başvurucular, Anayasa Mahkemesine yaptıkları bireysel başvuruda ise 
döviz ithal ve ihracının Bakanlar Kurulu kararına göre serbest olduğunu, 
kabahate konu bildirilmeyen para miktarı ile karşılaştırıldığında idari para 
cezasının orantısız olduğunu belirterek mülkiyet hakkının ihlal edildiğini 
ileri sürmüşlerdir.

B. Anayasa Mahkemesinin 20.06.2019 Tarihli 2015/17659 Başvuru 
Numaralı Mohamed Kashet ve Diğerleri Kararına Dayanak Olan 
Kanun Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 20.06.2019 tarihli 2015/17659 başvuru numaralı 
Mohamed Kashet ve Diğerleri kararında 1567 sayılı Kanun’un 3. maddesi-
nin 2. ve 7. fıkrasına dayanılarak idari para cezasına hükmedilmesi hukuka 
uygun bulunmuş ancak ölçülülük ilkesine aykırı olması nedeniyle müda-
halenin mülkiyet hakkını ihlal ettiği değerlendirilmiştir. 

C. Anayasa Mahkemesinin 20.06.2019 Tarihli 2015/17659 Başvuru 
Numaralı Mohamed Kashet ve Diğerleri Kararı

 Anayasa Mahkemesi, 20.06.2019 tarihli 2015/17659 başvuru numaralı Mo-
hamed Kashet ve Diğerleri kararında, “Bununla birlikte somut olayda güm-
rük makamlarına bildirilmeyen 630.000 Dolar tutarındaki para için başvuru-
culara toplamda 5.006.183 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Ele 
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geçirilen paranın yaklaşık 3,5 katı oranında bir para cezasının uygulandığı 
görülmüştür. Sonuç olarak başvurucular müdahaleye kendi kusurlarıyla yol 
açmış ve fiilin sonuçları öngörülebilir olsa dahi başvuruculara uygulanan 
idari para cezalarının toplamı, bildirime konu edilecek paranın çok üzerinde 
tayin edilmiş ve şahsi olarak aşırı bir külfete yol açmıştır.” ifadelerine yer 
vererek Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hak-
kının ihlal edildiğine karar vermiştir. 
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise ülkeler ara-
sı mütekabiliyet bulunmadığı gerekçesiyle mirasçılığın kabul edilmemesinden 
kaynaklanmaktadır.

1062 sayılı Kanun’a dayalı olarak çıkarılan 2.11.1964 tarih ve 6/3801 sayılı Karar-
name ile Yunan vatandaşlarının Türkiye’de bulunan taşınmaz malları üzerinde-
ki tasarruflarının durdurulduğu, bu kişilerin taşınmaz mallarının semerelerinin 
bloke edileceği öngörülmüştür. Bakanlar Kurulu’nun 1988 yılında yayımlanan 
88/12752 sayılı Kararnamesi ile Yunan vatandaşlarına yönelik bu karşı işlem 
tedbirinin uygulanmasına son verilmiştir.

Uygulamada uyuşmazlığa yol açan durum ise miras bırakanın öldüğü tarih-
te Yunan uyrukluların Türkiye’deki taşınmazlar yönünden temliki tasarruflarını 
geçici olarak kısıtlayan söz konusu Kararname’nin yürürlükte olup olmadığına 
bakılmaksızın kişilerin mirasçılık hakkının bulunmadığına karar verilmesidir. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 08.05.2019 Tarihli 2015/9880 Başvuru 
Numaralı İoanis Maditinos Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünün 08.05.2019 tarihli 2015/9880 baş-
vuru numaralı İoanis Maditinos kararına konu olan uyuşmazlıkta başvu-
rucu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken izin almaksızın kendi isteğiyle 
yabancı bir devlet vatandaşlığını kazandığı gerekçesiyle Bakanlar Kurulu 
kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarılmıştır. Hâlen Atina’da ikamet eden 
Yunanistan uyruklu başvurucu İstanbul’da bir taşınmazın tek mirasçısı 
kalmış ancak Sulh Hukuk Mahkemesi, başvurucu Türk vatandaşı olmadığı 
için mirasın tamamının Hazineye ait olduğuna karar vermiştir. Başvurucu 
miras ile ilgili olarak Sulh Hukuk Mahkemesinden mirasçılık belgesi tale-
binde bulunmuş, Mahkeme bu talebi kabul etmiştir. Hazine, başvurucu 
aleyhine mirasçılık belgesinin iptali davası açmış ve Mahkeme kararıyla 
başvurucunun mirasçılık belgesi iptal edilmiştir. Başvurucunun Hazine 
aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı mirasçılık belgesinin iptali 
davası ise reddedilmiştir. Temyiz edilen karar Yargıtay tarafından onan-
mıştır. Başvurucu, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuruda ise 
uyuşmazlık konusu taşınmazda mirasçılık hakkının bulunduğunu belirte-
rek mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Anayasa Mahkemesinin 08.05.2019 Tarihli 2015/9880 Başvuru 
Numaralı İoanis Maditinos Kararına Dayanak Olan Kanun Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 08.05.2019 tarihli 2015/9880 başvuru numaralı 
İoanis Maditinos kararında 2644 sayılı Kanun’un 35. maddesinin somut 
olayda yeterince öngörülebilir biçimde uygulanmadığı dikkate alınarak 
müdahalenin mülkiyet hakkını ihlal ettiği değerlendirilmiştir. 

C. Anayasa Mahkemesinin 08.05.2019 Tarihli 2015/9880 Başvuru 
Numaralı İoanis Maditinos Kararı

 Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünün 08.05.2019 tarihli 2015/9880 
başvuru numaralı İoanisMaditinos kararında, “Sonuç olarak, derece mah-
kemelerinin olay tarihi itibarıyla yürürlükte olan kanun hükümleri çerçeve-
sinde karşılıklılık ilkesi yönünden Yunanistan’da Türk vatandaşlarının miras 
yoluyla mal edinemedikleri yönünde açık bir tespit olmamasına rağmen mi-
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rasçılık belgesinin iptal edilmesinin kanuni dayanağını makul ve yeterli bir 
gerekçe ile ortaya koyamadıkları görülmüştür. Bu durumda başvurucunun 
mirasçılığının tanınmaması suretiyle mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin 
öngörülebilir bir kanuni dayanağının bulunmadığı değerlendirilmiştir.” ifa-
delerine yer verilmekle Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan 
mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. 
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Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise Vergi İda-
relerinin, çalışanlar adına ödenen katkı payı üzerinden vergi tahsil etmesinden 
kaynaklanmaktadır. Çalışanlar adına yapılan bahse konu bu ödemeler, uygula-
mada bazen Vergi İdarelerince ücret mahiyetinde kabul edilmekte ve bu öde-
melerin ise ücret matrahından indirilemeyeceği kanaatine varılmaktadır.
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A. Anayasa Mahkemesinin 03.04.2019 Tarihli 2016/2400 Başvuru 
Numaralı Türkiye İş Bankası A.Ş. Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın 
Özeti 

 Vergi İdaresince Türkiye İş Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde 2007-2011 
yılları arasındaki dönem için yapılan vergi incelemesi sonucunda Ban-
kanın muhtelif şubeleri tarafından çalışanları adına yapılan ödemelerin 
ücret mahiyetinde olduğu, bu ödemelerin ise ücret matrahından indiri-
lemeyeceği kanaatine varılmıştır. Vergi İdaresince raporlardaki tespitler 
doğrultusunda, bu ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkif edilerek beyan 
edilip ödenmediği gerekçesiyle vergi ziyaı cezalı gelir vergisi tarhiyatları 
yapılmıştır. Ayrıca bu katılım payları, ödemelere ilişkin belgelerde göste-
rilmediğinden damga vergisi matrahının eksik hesaplandığı gerekçesiyle 
de cezalı damga vergisi tarh edilmiştir. Başvurucu söz konusu katkı pay-
larının ücret sayılamayacağı iddiasıyla vergi mahkemelerinde dava açmış, 
yapılan yargılamalar sonunda davalar reddedilerek kesinleşmiştir. Başvu-
rucu pişmanlık hükümlerine göre verilen beyannamelere ihtirazi kayıt şer-
hi konulmasında hukuki bir engel bulunmadığını belirterek davaların esası 
incelenmeden reddedilmesi nedeniyle ayrıca yaptığı katkı payı ödemeleri 
üzerinden vergi ve ceza tahsil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal 
edildiğini ileri sürmüştür. Başvurucu ayrıca çalışanları adına yapılan kat-
kı payı ödemelerinin vergiye tabi ücret niteliği taşıdığı gerekçesiyle tahsil 
edilmesi nedeniyle de mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

B. Anayasa Mahkemesinin 03.04.2019 Tarihli 2016/2400 Başvuru 
Numaralı Türkiye İş Bankası A.Ş. Kararına Dayanak Olan Kanun 
Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 03.04.2019 tarihli 2016/2400 başvuru numaralı 
Türkiye İş Bankası A.Ş. kararında 193 sayılı Kanun’un 1. 2. 61. 94. maddesi, 
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi dikkate alınarak başvu-
rucuların mülkiyet haklarının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 03.04.2019 Tarihli 2016/2400 Başvuru 
Numaralı Türkiye İş Bankası A.Ş. Kararı

 Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 03.04.2019 tarihli 2016/2400 başvuru 
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numaralı Türkiye İş Bankası A.Ş. kararında “Anayasa Mahkemesi, başvuru 
konusu ile ilgili ilkeleri 12/11/2014 tarihli kararında ortaya koymuştur. Söz 
konusu kararda, Vakfa ödenen katkı paylarının ücret olarak kabul edilip 
edilemeyeceği hususunun kural olarak kamu makamlarının takdirinde ol-
duğu belirtilmiş ancak Vakfın kurulmuş olduğu tarihten vergi incelemesinin 
yapıldığı 2012 yılına kadar Banka tarafından Vakfa ödenen katkı paylarının 
vergilendirilmediğine vurgu yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi başvuruya 
konu edilen vergilendirme dönemleri itibarıyla başvuruculardan bu ödeme-
lerin vergiye tabi olacağını öngörmelerini beklemenin mümkün olmadığını 
değerlendirmiştir. Dolayısıyla Vakfa ödenen katkı paylarının ücret sayılarak 
vergilendirilmesine ilişkin işlemlerin vergilendirme dönemi itibarıyla öngö-
rülebilir bir kanuni dayanağının bulunmadığı anlaşıldığından Vakfa yapılan 
katkı payı ödemeleri üzerinden vergi tahsil edilmesi nedeniyle başvurucula-
rın mülkiyet haklarının ihlal edildiğine karar verilmiştir.” ifadelerine yer ver-
mekle 2012 yılı Aralık ayı öncesi dönemler yönünden müdahalenin dayan-
dığı kanun hükümlerinin öngörülebilir olmadığını belirtmiş ve Anayasa’nın 
35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine 
karar vermiştir.
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Anayasa Mahkemesi kararına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise mülkiyet hak-
kına kanuni dayanak gösterilmeksizin müdahale edilmesinden kaynaklanmak-
tadır. Anayasa Mahkemesi birçok kararında mülkiyet hakkına yapılacak müda-
halelerin mutlak manada şekli bir kanuna dayanması gerektiğini açık olarak 
belirmiştir. 

Uygulamada koleksiyonculuk izin belgesinin kanuni bir dayanak olmaksızın 
iptal edilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar Anayasa Mahkemesi kararla-
rına konu olmaktadır. Uyuşmazlıklar her ne kadar ekonomik değer ifa etme-
diğinden mülk teşkil etmeyen koleksiyonculuk izin belgesinin iptali işlemine 
ilişkin olsa da koleksiyonculuk izin belgesinin iptal edilmesi, Korunması Gerekli 
Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yö-
netmelik hükümlerine göre koleksiyonunun müzeye devredilmesi sonucuna yol 
açtığından söz konusu izin belgesinin iptali sonuçları itibarıyla mülkiyet hak-
kına müdahale teşkil etmektedir. Bu nedenle koleksiyonculuk izin belgesinin 
iptali işleminin mülkiyet hakkına haksız müdahale teşkil ettiğine ilişkin iddialar 
Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmekte ve konu hakkında ihlal kararları 
verilebilmektedir. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 10.01.2019 Tarihli 2015/3742 Başvuru 
Numaralı Cevdet Timur Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 10.01.2019 tarihli 2015/3742 başvuru numaralı 
Cevdet Timur kararına konu olan uyuşmazlıkta başvurucu, İstanbul Arke-
oloji Müzeleri Müdürlüğünce verilen izin belgesine istinaden 29/3/2005 
tarihinden itibaren koleksiyonculuk faaliyetinde bulunmaya başlamıştır. 
Ceza soruşturması sırasında kolluk görevlilerince 9/11/2005 tarihinde 
başka bir şahsın işyerinde yapılan arama sırasında başvurucunun sırt 
çantasında tasnif ve tescile tabi müzelik değerde kültür varlığı (31 adet 
sikke) tespit edilmiş, söz konusu sikkelerin başvurucunun envanter def-
terinde mevcut olmadığı belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz 
konusu sikkelerin başvurucunun envanter defterinde olmamasını gerekçe 
göstererek 31/12/2007 tarihinde başvurucunun koleksiyonculuk izin bel-
gesini iptal etmiştir. Başvurucu, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel 
başvuruda ise bir kültür varlığı koleksiyonunun devrine yol açacak şekilde 
koleksiyonculuk izin belgesinin iptal edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının 
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Anayasa Mahkemesinin 10.01.2019 Tarihli 2015/3742 Başvuru 
Numaralı Cevdet Timur Kararına Konu Dayanak Olan Kanun 
Maddeleri

 Anayasa Mahkemesinin 10.01.2019 tarihli 2015/3742 başvuru numaralı 
Cevdet Timur kararında, kültür ve tabiat varlıklarının envantere kayde-
dilmesi zorunluluğunun 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nun 30. Maddesinde; bu zorunluluğa uyulmamasının yaptırımının 
ise aynı Kanun’un 73. Maddesinde düzenlendiği ancak anılan maddelerde 
koleksiyonculuk izin belgesinin iptal edileceğinin düzenlenmediği dikkate 
alınarak 2863 sayılı Kanun’un somut olay bağlamında uygulanması sure-
tiyle yapılan müdahalenin mülkiyet hakkını ihlal ettiği değerlendirilmiştir. 

C. Anayasa Mahkemesinin 10.01.2019 Tarihli 2015/3742 Başvuru 
Numaralı Cevdet Timur Kararı

 Anayasa Mahkemesinin 10.01.2019 tarihli 2015/3742 başvuru numaralı 
Cevdet Timur kararında “Başvuru konusu olayda, derece mahkemeleri-
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nin de işaret ettiği üzere, Yönetmelik hükümlerine dayalı olarak idari işlem 
tesis edilmiştir. Belirtilen düzenleyici işlemin ise tek başına müdahalenin 
kanuniliği unsurunu sağlamayacağı kuşkusuzdur. Hâlbuki Anayasa’nın 35. 
maddesinde bir temel hak ve hürriyet olarak düzenlenen mülkiyet hakkının 
en temel güvencelerinden biri olan müdahalenin kanuna dayalı olması öl-
çütü, bireyleri kamu makamlarının keyfi ve öngörülemez müdahalelerinden 
korumayı amaçlamaktadır. Mevcut hâliyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kanunu’nun somut olay bağlamında uygulanması suretiyle 
başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahale Anayasa’da öngörülen 
kanunilik ölçütünü karşılamamaktadır.” ifadelerine yer verilmekle Anaya-
sa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edil-
diğine karar verilmiştir.
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Anayasa Mahkemesi kararına konu olan bir diğer uyuşmazlık ise yargılama ma-
kamları tarafından çözümü özel veya teknik bilgi gerektirmeyen, yalnızca hukuk 
bilgisiyle çözülebilecek uyuşmazlıklarda bilirkişi görüşüne başvurulması ve bu 
bilirkişi ücretinin de yargılama sonunda başvurucudan alınmasına karar veril-
mesinden kaynaklanmaktadır. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu bilirkişi delili ba-
kımından ortak bir düzenlemeye yer vererek genel bilgi veya tecrübeyle ya da 
hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan 
konularda bilirkişiye başvurulamayacağını öngörmüştür. Buna karşılık hâkimin 
hukuk bilgisiyle çözebileceği bir uyuşmazlıkta bilirkişi görüşüne başvurması, 
bilirkişi ücretinin de başvurucudan alınmasına karar vermesi hiç şüphesiz baş-
vurucunun mal varlığında eksilmeye yol açmaktadır. 
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A. Anayasa Mahkemesinin 09.01.2019 Tarihli 2015/10393 Başvuru 
Numaralı A.D Kararına Konu Olan Uyuşmazlığın Özeti

 Anayasa Mahkemesinin 09.01.2019 tarihli 2015/10393 başvuru numaralı 
A.D kararına konu olan uyuşmazlıkta Valilik, insan hakları alanında faaliyet 
gösteren başvurucu derneğe usulsüz bağış topladığı gerekçesiyle idari 
para cezası vermiş ayrıca başvurucuya ait banka ve posta çeki hesaplarını 
bloke ettirmiştir. Başvurucunun yargı yoluna başvurması üzerine konu ile 
ilgili bir bilirkişi raporu düzenlettiren Hâkimlik, idari yaptırım kararında bir 
usulsüzlük bulunmadığı gerekçesiyle başvurucunun itirazını reddetmiştir. 
Hâkimlik ayrıca 350 TL tutarındaki bilirkişi ücretinin başvurucudan alına-
rak Hazineye irat kaydına karar vermiştir. Başvurucu, Anayasa Mahkeme-
sine yaptığı bireysel başvuruda ise yargılama sırasında yapılan bilirkişi 
ücreti masrafının kendisinden tahsil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının 
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Anayasa Mahkemesinin 09.01.2019 Tarihli 2015/10393 Başvuru 
Numaralı A.D Kararına Dayanak Olan Kanun Maddeleri

 Anayasa Mahkemesi 09.01.2019 tarihli 2015/10393 başvuru numaralı A.D 
kararında; 03.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 42. mad-
desine ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 63. maddesine daya-
narak başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

C. Anayasa Mahkemesinin 09.01.2019 Tarihli 2015/10393 Başvuru 
Numaralı A.D Kararı

 Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümünün 09.01.2019 tarihli 2015/10393 baş-
vuru numaralı A.D kararında, “Hâkimin hukuk bilgisiyle çözümlenebileceği 
ilk bakışta açık bir şekilde anlaşıldığı hâlde bilirkişi görüşüne başvurularak 
bu yargılama giderlerinin ilgili tarafa yükletilmesi mülkiyet hakkına ölçü-
süz bir müdahaleye yol açar. …Uyuşmazlığın çözümüne hiçbir yarar sağ-
lamadığı ilk bakışta açıkça anlaşılan bir delilin toplanması sonucu oluşan 
giderlerin ilgili tarafa yükletilmesi gereksiz yere yargılamayı uzatacağı gibi 
mal varlığından gerekli olmadığı hâlde yol açılan eksilme sebebiyle ilgili 
tarafın mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale teşkil eder. Her ne kadar 
bilirkişi ücreti tutarı nispeten az olsa da bu tutarın başvurucunun itirazına 
konu idari para cezası miktarının yaklaşık olarak yarısı tutarında olduğu dik-
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kate alınmıştır. Buna göre kamu yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkının 
korunması arasındaki adil dengenin başvurucu aleyhine bozulduğu ve mü-
dahalenin ölçülü olmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verilmekle 
Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal 
edildiğine karar verilmiştir.

 Anayasa Mahkemesi kararına konu olan uyuşmazlıkta olduğu gibi uygula-
mada çözümü özel veya teknik bilgi gerektirmeyen uyuşmazlıklarda dahi 
hâkimler tarafından çoğu zaman bilirkişi görüşüne başvurulmaktadır.
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Mülkiyet hakkı, modern hukuk sistemimizi şekillendiren, onu sosyal hak ve 
ödevlerinden çıkarıp kişi hak ve ödevleri içine sokan ve onun özgürlüklerin kay-
nağı olarak görülmesini sağlayan en önemli dokunulmaz haklardandır. Anaya-
sal mülkiyet hakkı; karmaşık, kompleks, zor bir hak olup diğer anayasal haklar 
gibi büyük ölçüde tek bir hukuk disiplininin şekillendirdiği haklara benzeme-
mektedir. Eşya hukukundan imar hukukuna, fikri mülkiyet hukukundan vergi 
hukukuna, idare hukukundan borçlar hukukuna birbiriyle ilgisiz sayılabilecek 
neredeyse bütün hukuk disiplinlerinin kesişim noktasıdır. Bu yönüyle mülkiyet 
hakkı ve dolayısıyla ilişkiyi düzenleyen mülkiyet hukuku, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin yorumuyla, ekonomik değer oluşturabilecek her türlü hakkı ve 
meşru beklentiyi içeren bir anlam kazanmıştır. 

Bu kapsamda Anayasa’mızın 35. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-
ne Ek (1) No.lu Protokol’ün 1. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkı uyuşmaz-
lıkları, kamulaştırma işlemleri, imar uygulamaları, idari kararla tasarrufu sınırlan-
dırılan taşınmazlara ilişkin alışılagelmiş kararlar olabileceği gibi milyon dolarlık 
şirketlere kayyım atanması veya el konulması gibi uyuşmazlıklar da olabilecek-
tir. Nitekim bu çalışmamızda da mülkiyet hukukunun farklı görünümlerini oluş-
turan birçok uyuşmazlığa yer verilmiştir. Bununla birlikte mülkiyet hukukuna 
ilişkin olup çalışmamıza ekleyemediğimiz de birçok uyuşmazlık bulunmaktadır. 

ANAYASA MAHKEMESI 
KARARLARI IŞIĞINDA 
MÜLKIYET HAKKI 
IHLALLERI
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Görüldüğü üzere mülkiyet hakkı her ne kadar Anayasa’mız, sair mevzuatımız ve 
tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olsa da uy-
gulamada mülkiyet hakkına oldukça ağır müdahalelerde bulunulmakta, kamu-
nun yararı ile mülk sahibinin mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması 
gereken adil denge malik aleyhine orantısız bir biçimde bozulmaktadır.  Nite-
kim Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
karar verilerine bakıldığında adil yargılanma hakkından sonra en çok başvuru-
lan konunun mülkiyet hakkı uyuşmazlıkları olduğu görülecektir. 

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterlik Bürosu tarafından 2013-2018 dönemi 
için işlenen veriler neticesinde mülkiyet hakkı kapsamında verilen ihlal kararla-
rının yarıdan fazlasının kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma sorunlarından 
kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olduğu görülmektedir. Bu nedenle çalışma-
mızda da kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma sorunundan kaynaklanan 
uyuşmazlıklara, bu yönde verilmiş Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay 
kararlarına yer verilmiştir. 

Kamulaştırma hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, bizzat Devlet eliyle mülkiyet hak-
kına müdahale edilmesinden kaynaklanmaktadır. İdarenin özel mülkiyete tabi 
bir taşınmaza kamulaştırmasız el atması, mülkiyet hakkına ağır bir müdahale 
teşkil etmekte olup mülk sahibinin taşınmazından mahrum kalmasına yol aç-
makta; mülk sahibini kamulaştırmasız el atılan taşınmazıyla ilgili olarak uzlaş-
ma ve dava yoluna başvurma külfetine, dava harçlarını ödeme yükümlülüğüne 
katlanmak zorunda bırakmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararla-
rında olağan kamulaştırma usulü dışında başvurucuları hukuki güvencelerden 
yoksun edecek şekilde mülkiyete kamu yararı gerekçesiyle müdahale edilme-
sinin hukuki belirliliği ortadan kaldırdığı, dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlanmasında hukukilik ölçütünü karşılamadığı görüşü çok kez ifade edil-
miştir. Böylesi ağır bir müdahalenin engellenebilmesi ve hukuk devleti olmanın 
gereklerinin yerine getirilebilmesi için birtakım önlemlerin ivedilikle alınması, 
etkili çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. Zira mülkiyet hakkına şekli olarak 
dikkat edilmesine karşın aslında içinin boşaltıldığı ve özünün zedelendiği mü-
dahaleler “mülkiyete saygı” kuralının açıkça ihlali niteliğindedir. Bu hususta ka-
mulaştırmasız el atmaya yol açan kamu görevlilerinin cezai yönden ve disiplin 
hukuku yönünden sorumluluklarının doğacağına, ilgili kamu görevlilerinin Türk 
Ceza Kanunu’nun 261. maddesinde düzenlenen “kişilerin malları üzerinde usul-
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süz tasarruf” suçundan yargılanacaklarına ilişkin özel bir yasal düzenleme ya-
pılması kamulaştırmasız el atma sorunun çözümünde etkili olabilecektir. 

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarına konu olan mülkiyet hakkı uyuşmaz-
lıklarının önemli bir kısmı ise yargılamaların dikkatli, özenli ve hızlı bir biçimde 
yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Nitekim bu çalışmamızda yer verilen ka-
rarlardan da anlaşılacağı üzere yargılamalar kimi zaman hukukun temel ilke-
lerine aykırı bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Hukuk devletine olan güvenin 
sarsılmaması ve temel insan hakkı olan mülkiyet hakkına yapılan müdahalele-
rin engellenebilmesi için yargılamaların makul süreyi aşmayacak, adil yargılan-
ma hakkının ihlaline yol açmayacak şekilde daha dikkatli bir biçimde yapılması 
gerektiği açıktır.
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İhlal Kararlarının Oransal Durumu  
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İhlal Kararı Verilen: 8.369 
Sonuçlandırılan     : 211.801

İhlal Kararı Verilen: 8.369 
Sonuçlandırılan: 139.667

İhlal Kararı Verilen: 5.990 
Sonuçlandırılan: 137.288

    İhlal Kararı Verilen: 5.990 
Sonuçlandırılan     : 209.422

OHAL Kapsamında Ba˛vuru 
Yollarının Tüketilmemesi 
Kararı Verilen Dosyalar** Hariç

OHAL Kapsamında Ba˛vuru 
Yollarının Tüketilmemesi 
Kararı Verilen Dosyalar** Dahil

* Makul sürede yargılanma hakkı hariç hesaplamalarda sadece makul sürede yargılanma hakkından ihlal kararı verilen dosyaların sayısı
toplam sonuçlandırılan dosya sayısından çıkartılmaktadır.

** OHAL İnceleme Komisyonu kurulması üzerine ba˛vuru yollarının tüketilmemi˛ oldu˝u ger ekçesiyle kabul edilemezlik kararıyla 
sonuçlandırılan 72.134 dosya.

----------------------------------------------------------------------------------

Sonuçlandırılan Dosyalar Bazında Esastan İncelenen Dosyalar Bazında 

İhlal Kararı Verilen: 8.369
Esastan İncelenen : 8.965 İhlal Kararı Verilen: 5.990

Esastan İncelenen: 6.586

*Bir başvuruda birden fazla hak veya özgürlüğün ihlal edildiğine karar verilebilmektedir.
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* Bir başvuruda birden fazla hak veya özgürlüğün ihlal edildiğine karar verilebilmektedir. Sadece üzerinden karar verilen dosyalara göre hesaplanmış, birleşen 
dosyalar dikkate alınmamıştır.
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*Bir başvuruda birden fazla hak veya özgürlüğün ihlal edildiğine karar verilebilmektedir. Sadece üzerinden karar verilen dosyalara göre hesaplanmış,birleşen 
dosyalar dikkate alınmamıştır.
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ANAYASA MAHKEMESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN ALINMIŞTIR.
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İDARENİN HUKUKİ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMASINDAN 
KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR

İDARENİN FİİLİ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMASINDAN 
KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI SONUNDA VERİLEN 
YARGI KARARLARININ İCRA EDİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN 
UYUŞMAZLIKLAR

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN DEĞER KAYBINA UĞRAMASINDAN 
KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR

KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNİN, TAŞINMAZIN GERÇEK 
RAYİÇ BEDELİNE UYGUN OLMAMASINDAN KAYNAKLANAN 
UYUŞMAZLIKLAR 

BEDEL TESPİT TESCİL DAVASINDA TAŞINMAZ SAHİBİ ALEYHİNE 
VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN 
UYUŞMAZLIKLAR  

TAŞINMAZIN UZUN SÜRE KAMULAŞTIRILMAMASINDAN 
DOĞAN ZARARIN TAZMİN EDİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN 
UYUŞMAZLIKLAR   

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SURETİYLE TAŞINMAZDAN ENERJİ 
NAKİL HATTI GEÇİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR  

TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA KAMU HİZMET ALANINA AYRILMASI 
ÜZERİNE AÇILAN DAVANIN KAMULAŞTIRMA KANUNU’NA DAYALI 
OLARAK İNCELENMEMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 

KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KAMU YARARI AMACINA AYKIRI 
OLMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 

ORMAN TAHDİT SINIRLARINA ALMAK SURETİYLE 
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA EYLEMİNDEN KAYNAKLANAN 
UYUŞMAZLIKLAR   

TAŞINMAZIN HUKUKA AYKIRI BİR BİÇİMDE SİT ALANI OLARAK 
BELİRLENMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR
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İHTİYATİ HACZİN UZUN SÜRE DEVAM ETMESİNDEN KAYNAKLANAN 
UYUŞMAZLIKLAR  

MÜSADERE KARARINA İTİRAZ VE İNFAZ USULLERİNDEN 
KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR  

CEZA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARINDA VERİLEN EL 
KOYMA TEDBİRLERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR   

ÖN ALIM HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA 
DEPO EDİLEN BEDELİN DEĞER KAYBINA UĞRATILARAK 
ÖDENMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR  

İYİ NİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT EŞYALARIN ÜSADERESİNDEN 
KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR  

KESİNLEŞEN YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASINDAN 
KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR   

UYGULANAN EL KOYMA TEDBİRİ HAKKINDA BİR HÜKÜM TESİS 
EDİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR  

TAPU KAYDININ VERİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN 
UYUŞMAZLIKLAR 

UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ ÇOK YÜKSEK OLMASINDAN 
KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR   

ÜLKELER ARASI MÜTEKABİLİYET BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE 
MİRASÇILIĞIN KABUL EDİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN 
UYUŞMAZLIKLAR  

ÇALIŞANLAR ADINA ÖDENEN KATKI PAYI ÜZERİNDEN VERGİ 
TAHSİL EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR

KANUNİ DAYANAK GÖSTERİLMEDEN KOLEKSİYONCULUK İZİN 
BELGESİNİN İPTALİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 

BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN BAŞVURUCU TARAFINDAN ÖDENMESİNE 
KARAR VERİLMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

KARAR DİZİNİ




