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HUKUKi EL ATMA

Av. ALAADDiN VAROL

Bu yazımızda idareleri ekonomik yönden sıkın-
tıya sokan vatandaşları ise uzun süredir mağdur 
eden idarelerin başarısız uygulama örneği olan 
kamulaştırmasız el atma yöntemlerinden hukuki el 
atmayı değerlendireceğiz.

Anayasa’nın mülkiyet hakkını güvenceye alan 
35’inci maddesine göre, herkes mülkiyet hakkına 
sahip olup bu hak yalnızca kamu yararı amacıyla 
kanunla sınırlandırılabilmekte ve kullanılması top-
lum yararına aykırı olamamaktadır. Mülkiyet hakkı, 
başkasına zarar vermemek ve kanunların koyduğu 
sınırlamalara uymak koşuluyla kişinin bir şey üze-
rinde dilediği biçimde yararlanma, tasarruf etme, 
başkasına devretme, kullanma, biçimini değiştirme, 
harcama ve tüketme yetkilerini kapsamaktadır. 

Anayasa’nın 35’inci maddesi ile güvence altına 
alınmış olan mülkiyet hakkı ancak kamu yararının 
gerektirdiği durumlarda sınırlandırılabilmektedir. 
Mülkiyet hakkına getirilmiş anayasal sınırlamalar-
dan bir tanesi de Anayasa’nın 46’ncı maddesinde 
öngörülen kamulaştırmadır (Çağdaş, 2001).

İdare, kamu hizmetlerini yürütürken özel 
mülkiyette bulunan taşınmaz mallara ihtiyaç 
duyduğunda, özel hukuk kurallarına göre taşınmazı 
rayiç değerinden satın alabileceği gibi (ideal olan 
uygulama budur.);  şayet malikin rızası yoksa , mali-
kin rızası aranmaksızın kanunların kendisine verdiği 
yetkiye dayanarak usulünce ihtiyaç duyduğu taşın-
mazın tamamını yahut ihtiyacı kadar kısmını kamu-
laştırabilir. Bu yolla taşınmazın mülkiyeti vatandaş-
tan idareye geçebilir. Bu durum kamu yararı taşıdığı 
müddetçe meşrudur.

Kamulaştırmasız el atma ise, yasaların kendisine 
verdiği yetkileri kullanmak istemeyen idarenin, özel 

mülkiyette bulunan taşınmazı bilerek veya bilmeye-
rek taşınmazın bedelini ödemeden el koyması veya 
müdahale etmesidir. Bu durum ise meşru bir durum 
değildir. Ancak İdarelerin farklı saiklerle bu meşru 
olmayan yola tevessül ettikleri görülmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kamulaştırmasız el 
atmayı 25.05.2005 tarihli kararında; “Kamulaştır-
ma işlemi yapılmaksızın ve bir kanun hükmüne da-
yanılmadan idarenin taşınmaz mal üzerinde fiilen 
tasarrufa başlaması ve asıl mal sahibinin kullanma 
hakkına engel olması veya bu hakkı ortadan kaldır-
mış olmasıdır.” Şeklinde açıklamıştır.

İdareler özel mülkiyete sadece fiilen el atarak 
müdahale etmez. Bazen de yanlış planlamalarla, 
özel mülkiyette olmaması gereken ancak planla-
mada mülkiyeti özelde ancak kullanımı ve yapımı 
kamuda olan alanlarda planlamaktadırlar. Maa-
lesef idareler kendilerine yasalarla verilen sürelere 
riayet etmemekte yasaların verdiği sürelerde her-
hangi bir işlem tesis etmemekte yıllarca pasif kala-
rak taşınmazın sahiplerini mağdur etmektedirler.

2010 yılının sonuna kadar içtihat kararlarında 
benimsenen genel kanı, yalnızca fiili el atmaların 
kamulaştırmasız el atma olarak değerlendirilme-
sidir. Bu kapsamda birçok yargı kararında, taşın-
mazın imar planında kullanımını kısıtlayıcı bir fonk-
siyonda kalması kamulaştırmasız el atma olarak 
kabul edilmemiştir.

Ancak içtihat kararlarında benimsenen kamu-
laştırmasız el atma kavramının kapsamı, YHGK’nin 
15.12.2010 gün ve 2010/5-662 esas, 2010/651 sayılı 
kararıyla genişletilmiştir. Kararda, fiilen el atılma-
mış olsa bile imar planı ile kamu hizmetine ayrılmış 
ya da tasarruf hakkı kısıtlanmış taşınmazların uzun 
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süre kamulaştırılmaması veya imar hakkı tanım-
lanmamış olması “kamulaştırmasız el atma” olarak 
değerlendirilmiştir. Kararda, bir taşınmaza eylemli 
olarak el atıp tamamen veya kısmen kullanılmasına 
engel olunması ile imar uygulaması sonucu taşın-
mazı hukuken kullanmaya engel sınırlamalar geti-
rilmesi arasında sonucu itibariyle bir fark bulunma-
dığı ve mülkiyet hakkının sınırlandırılması sonucunu 
doğurduğu belirtilmiştir. Kararda ayrıca idarelerin, 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 
birinci fıkrası hükmü uyarınca, imar planının yürür-
lük tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde pla-
nın tatbiki için 5 yıllık imar programını hazırlamak-
la yükümlü oldukları belirtilmiştir. İdarelerin, imar 
planlarını uzun yıllar imar programına almayarak 
fiilen hayata geçirmemesiyle yükümlüklerini yerine 
getirmemeleri ve kamulaştırma ya da takas işlem-
leri ile çözüm üretmeyerek pasif ve suskun kalmaları 
kamulaştırmasız el atmanın varlığı için yeterli bu-
lunmuştur. Böylelikle “hukuki el atma” olarak nite-
lendirilen bu durumlarda, maliklerin kamulaştırma-
sız el atma sebebiyle tazminat davası açılabilmesi 
mümkün hale gelmiştir.

YHGK’nin hukuki el atmaları da kamulaş-
tırmasız el atma olarak nitelendirilen kararı  ile 
çözüm bulunamayan kamulaştırmasız el atma 
davaları, hukuki el atmaları da kapsayacak 
şekilde genişlemiştir. Kamulaştırmasız el atmanın 
kapsamının hukuki el atmaları da kapsayacak 
şekilde genişletilmesi karşısında, kanun koyucu 
tarafından bu taşınmazlara ilişkin istisnai hükümlerin 
geçerli olması düzenlenmiştir. Bu amaçla 2010 yı-
lından itibaren kanun koyucu idarelerin maddi du-
rumunu da göz önüne alarak bu sorunu sürekli ya-
salar çıkararak ( 6111  6487 6745  7181 sayılı yasalar) 
geçici olarak idare lehine Anayasaya aykırı çözme-
ye çalışmıştır. Ancak bu yasların tamamı Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiştir 

Kamulaştırmasız el atmaya ilişkin son dönem, 
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 
ile hukuki el atılan taşınmazlara ilişkin düzenleme-
leri içermektedir. Bu düzenlemelerin dayanağını da 
04.07.2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 
7’nci maddesi ile değiştirilen 3194 sayılı İmar Kanunu 

oluşturmaktadır. Yapılan bu değişiklik, hukuki el atı-
lan taşınmazlara ilişkin kısmen sorunun çözümüne 
odaklanması bakımından, süreçteki diğer düzenle-
melerden ayrılmaktadır. Düzenleme ile düzenleme 
ortaklık payına konu kullanımlardan yol, meydan, 
ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak 
üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda, alanların 
kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin ta-
lebi hâlinde, ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü 
alınarak, plandaki kullanım amacına uygun özel 
tesis yapılabilmesi hüküm altına alınmıştır. 

Düzenleme, her ne kadar kamusal tesislerin özel 
mülkiyete dönüşümü kapsamında planlama açı-
sından tartışmalı olsa da taşınmazlardaki kısıtlılığı 
ve el atma olgusunu ortadan kaldıracaktır. Bu kap-
samda, mevcut ve ileride açılacak birçok hukuki 
el atma davalarını da doğrudan engelleyecektir. 
Ancak yapılan değişikliğin yeni üretilen planlarda, 
standart bir işlem haline gelmesi ya da kapsamının 
farklılaştırılması engellenmelidir. Bu sebeple işlemin 
yalnızca hukuki el atma kapsamındaki taşınmazla-
ra uygulanması ya da her bir fonksiyon bakımından 
mahalle, ilçe ya da il ölçeğinde, bu kapsamda izin 
verilebilecek toplam donatı sayısı ya da alanı ile sı-
nırlandırılması sağlanmalıdır. 

Kamulaştırmasız el atma sorununun temel se-
bebi, imar programlarının ve imar planlarının, ida-
relerin planda yer alan hizmet alanlarının edinimini 
sağlayacak finansmana ve diğer kaynaklara sahip 
olmaması sebebiyle uzun yıllar gerçekleştirileme-
mesidir. Ancak bu durum, kanun koyucu tarafın-
dan sorunun çözümüne ilişkin çıkarılan kanunların 
çoğunda göz ardı edilmiştir. (Ahmet Yılmaz1* 1Yıldız 
Teknik Üniversitesi)

Bu sorunun tek çözümü; yerel idarenin genel 
idareyle birlikte özel mülkiyet sahiplerini mağdur 
etmeden ve rızalarını da alarak takas sistemini uy-
gulamaktır. Yahut taşınmazların rayiç bedellerini 
ödeyerek kamulaştırma yapmalarıdır. Bu uygula-
malar dışındaki tüm uygulamalar özel mülkiyet sa-
hiplerini mağdur edecektir.

Kalın sağlıcakla... 


