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KAMULAġTIRMANIN SOSYAL VE EKONOMĠK ETKĠLERĠ 

 

Toplumsal ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak devlet tarafından yerine getirilmesi beklenen 

işlevlerde sürekli değişmeler olmakta ve kamu hizmetleri içerik ve kapsam yönlerinden 

farklılaşmaktadır. Kamu hizmetlerinin ve özellikle büyük ölçekli yatırım projelerinin 

gerçekleştirilmesinde, arazi teminiyle ilgili sorunlar, gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye‘de önemli 

boyutlara ulaşmıştır. Yasal düzenlemelerle farklı kuruluşlara verilen görevlerin yerine getirilebilmesi 

için büyük çapta kamulaştırma yapılmakta, yapılan kamulaştırma işlemlerinde, özellikle bedel takdiri 

ve ödenmesi gibi hususlarda, 1983 yılından bu yana oldukça yoğun sorunlar yaşanmaktadır. Aradan 

geçen zaman içinde kamulaştırmada bedel takdiri ve ödenmesiyle ilgili sorunlardan dolayı hem 

idareler, hem de malikler memnuniyetsizliklerini sürekli olarak gündeme getirmekte ve hatta iç hukuk 

yollarından alınan kararlardan memnun olmayan malikler, bu sorunu Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi‘ne taşımaktadırlar. Bugüne kadar özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kamulaştırmalarla ilgili olarak sonuçlanan davaların hemen 

hemen tamamında maliklere tazminat ödenmesine karar verilmiş ve ilgili idarelerin uygulamaları 

kusurlu bulunmuştur.   

Dünyada arazi miktarının sınırlı (arzının belirli veya sabit) olması karşın, nüfusun özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde hızla artmasının sonucu olarak, zamanla kişi başına düşen toplam ve verimli 

tarım arazisi miktarı azalmaktadır. Tarım arazisi arzının sınırlılığı, araziye olan aşırı talep ve 

ekonomide yaşanan yüksek enflasyon gibi nedenlere (Açıl 1976) bağlı olarak, tarım arazisinin 

değerinde; yöre, bölge, ülke düzeylerinde; ayrıca arazi nevilerine göre önemli ölçüde değişimin olduğu 

gözlenmektedir. Bu koşullarda arazi değerlerinin çeşitli amaçlarla (kamulaştırma, özelleştirme, 

vergilendirme, kredilendirme, alım-satım gibi) takdir edilmesi, uzun zamandan beri üzerinde durulan 

önemli konulardan biridir  

Günümüzde gelişmiş ülkeler ve bazı uluslararası kuruluşların kamulaştırma kavramı ile 

özellikle bedel takdiri ve ödenmesine yaklaşımlarında önemli değişmeler gözlenmektedir. Kamu 

yararı bulunan birçok projede, insanların kendi istekleri dışında yaşadıkları ve/veya çalıştıkları 

yerlerinden edilmeleri gerekli olmaktadır. Örneğin, Dünya Bankası O.D. 4.30 politika ilkeleri 

çerçevesinde, bu kişiler üzerinde ilgili projeden kaynaklanan olumsuz etkilerin minimum düzeye 

indirilmesi ve bu kişilere yaşamlarını veya işlerini yeniden kurmada yardımcı olunması, yaşamlarını 

idame ettirmelerinin sağlanması amacıyla bir takım politikalar geliştirmiştir. O.D. 4.30 ilkeleri, 

doğrudan doğruya kişilerin arazilerden elde ettikleri gelir ile ilgilenmekte ve kişilerin gelir 

düzeylerinde azalmaya neden olacak bir uygulamanın tazmin edilmesinin gerekli olduğunu kabul 

etmektedir. Aynı şekilde kişilerin veya toplulukların gelir kaynaklarının ellerinden çıkması veya gelir 

kaynaklarına erişimlerinin kısıtlanması halinde de, bireylerin veya topluluğun tazmin edilmesini 

öngörmektedir. Diğer yandan Türk Hukuk Sistemi‘nde kamulaştırma bedelinin ödenebilmesi için 

kişinin malik veya zilyet olduğunu kanıtlaması gerekirken, O.D. 4.30‘un araziyi herhangi bir şekilde 

kullanan ve gelir elde eden kişilerin, araziden yararlanma haklarının yasal bir dayanağının olup 

olmamasına bakılmaksızın tazmin edilmesini ilke olarak benimsemektedir. Bu koşullarda yatırımlar 

için arazi temini ve kamulaştırma işlemi büyük ölçüde nitelik değiştirmektedir. Bu ilkelerin 

uygulanması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, idarelere önemli bir mali yük getirebilecektir.  

Kamu arazileri üzerindeki işgalcilerin önlenmesi, sosyal hukuk devletinin bir görevidir. Bu 

görevin tam olarak ifa edilemediği yerlerde yapılacak bir kamulaştırma işleminde, O.D. 4.30 

ilkelerinin uygulanması halinde işgalciler adeta tazminat ile ödüllendirilmiş olacaklardır. Böylece 

devlet örgütü karşısında bireyin haklarının korunması ve bireyin yaşamlarını sürdürebilmeleri için 

gerekli ortamın oluşturulması öncelik kazanmış olmaktadır. Uluslararası kuruluşların düzenlemeleri, 

söz konusu kuruluşlardan kredi alınarak finanse edilecek yatırım projelerinde önem kazanmakta ve 

kredi koşullarının arasına bu ilkeler bilinçli bir şekilde yerleştirilmektedir.  

       

Büyük ölçekli kamulaştırma yapılması gereken yatırımların fizibilite çalışmaları sırasında, 

kapitalizasyon oranları, arazi net gelirleri ve birim arazi değerlerinin takdirine ilişkin uzman kişi ve 

kuruluşlara yaptırılacak bilimsel araştırmalar yaptırılmalıdır. Bunların yapılmaması halinde, 



fizibilite çalışmalarında öngörülen kamulaştırma bedellerinin uygulamada çok büyük oranda 

değişerek gerçekleşeceği unutulmamalıdır. Ayrıca sözü edilen çalışmaların fiziki yatırıma 

başlamadan önce tamamlanarak ilgililerin kullanımına sunulması, hem arazisi kamulaştırılacak 

malikin tatmin olması, hem de idarenin kamulaştırma çalışmasını daha az sorunla ve daha düşük 

bedel (arazinin gerçekte olması gereken gelir değeri ödenerek) ile tamamlamasına hizmet 

edebilecektir. Aksi halde kamulaştırmanın haksız zenginleşme aracı olması süreci önlenemeyecek, 

idarelerin kamulaştırma bütçeleri her geçen gün artacak ve birçok yatırım projesi sırf arazi 

kamulaştırma bedellerinin yüksekliği nedeniyle fizibil olmaktan çıkacaktır.  

 

TAġINMAZ DEĞERLEMESĠ VE ESASLARI 

 

Türkiye‘de Cumhuriyet Döneminde kamulaştırma bedelinin takdirinde kullanılacak yöntemler 

anayasa ve yasalarda tanımlanmış ve bu yöntemlerde zaman içinde önemli değişiklikler olmuştur. 

Özellikle 1983 yılında yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve bu kanunun bazı 

maddelerini değiştiren 4650 Sayılı Kanun (2001) ile kamulaştırmada bedel takdiri konusu daha da 

ağırlaştırılmıştır. Anılan kanunlarda, arazilerin kamulaştırma bedellerinin takdirinde taşınmaz malın 

olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirinin esas alınması veya gelir yöntemine göre 

arazilere değer takdir edilmesi öngörülmüştür. Ancak, ülkemizde tarım arazilerine kamulaştırma 

amacıyla gelir yöntemine göre değer takdirinde doğrudan kullanılabilecek yeterli ve güvenilebilir 

veriler, genellikle ilgili kamu kuruluşları tarafından kayıt edilmemekte ve/veya yayımlanarak ilgililerin 

kullanımına sunulamamaktadır. Diğer bir ifade ile gerek idarelerin bünyelerinde oluşturulan kıymet 

takdiri komisyonu tarafından arazilerin satın alma yöntemi ile kamulaştırılmasına esas teşkil edecek 

değer takdiri işlemlerinin yapılması, gerekse mahkeme yoluyla seçilen bilirkişi kurulları tarafından 

arazi değerlerinin takdirinde kullanılabilecek arazi gelirleri ve özellikle il/ilçe düzeylerinde arazi 

nevilerine göre geçerli olan kapitalizasyon faiz oranları ile ilgili hazır ve kullanılabilecek bilgi 

altyapısı kurulamamıştır. İdareler ve uzmanlar tarafından kullanılmaya hazır bilgilerin olmaması, 

kamulaştırma bedellerinin objektif esaslara göre takdir edilmesine imkan vermemekte ve özellikle 

kıymet takdiri komisyonları ve bilirkişiler tarafından hazırlanan değer takdiri raporlarının hassas 

denetimi de büyük ölçüde yapılamamaktadır.  

Türkiye‘de kıymet takdiri komisyonları ve bilirkişilerin gelir yöntemine göre arazilere değer 

takdir edebilmeleri için belirli bir yatırım alanında detaylı arazi çalışması yapmaları gerekmektedir. 

Ancak, herhangi bir komisyon üyesi ve bilirkişinin görev alanı içinde araştırma yaparak kapitalizasyon 

oranı ve arazi net gelirlerini tespit etmeleri oldukça güç olacak olup, bu işlem uzun zaman alacaktır. 

Uygulamada genellikle bu yönde bir çalışma yapılmadığı, kapitalizasyon oranlarının deneme yanılma 

yoluyla belirlendiği ve bu oranın ülke genelinde % 3 ile % 7 arasında alındığı görülmektedir. Gerek 

kapitalizasyon oranlarının seçimi, gerekse arazi net gelirlerinin analizinde çok önemli metodolojik 

hatalar yapılmaktadır. Bilirkişiler özellikle meyve bahçeleri, bağ, yonca, çayır ve meyvesiz 

ağaçlıklarla kaplı arazilere gelir yöntemine göre değer takdirinin doğru olarak kabul edilebilecek 

düzeyde yapılabildiği herhangi bir kıymet takdiri komisyonu ve yerel bilirkişi kurulu raporuna 

rastlayamamışlardır. Bunun en önemli nedenleri arasında; bu alanda eğitim almamış kişilerin 

bilirkişilik yapmaları, bilirkişilerin çalışmalarını inceleyen ve denetleyen değerleme örgütlerinin 

kurulmamış olması, bilirkişilikte cezalandırma ve ödüllendirme mekanizmasının çalışmaması, 

değerleme standartlarının hazırlanmamış olması vb. sayılabilir. Ayrıca bilirkişilerin kullanabilecekleri 

kapitalizasyon oranı ve arazi gelirleri ile ilgili norm verileri araştıran ve düzenli olarak yayımlayan 

araştırma kurumlarının da bulunmaması çok önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmelidir.  

Mülkiyet hakkının yasalarla korunduğu demokratik ülkelerde, kamulaştırmanın koşulları ve 

işleyişi anayasa ve yasalarla düzenlenmiştir (Denyer-Green 1998). Ülkemizde 1982 Anayasası‘nda 

4709 Sayılı Kanun (2001) ile yapılan değişiklikle ―devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının 

gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek koşuluyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz 

malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve 

bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir" denilmiştir. Kamu yararının gerektirdiği hallerde 

gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, devlet ve kamu tüzel 



kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemler, kamulaştırma bedelinin hesaplanması, taşınmaz 

malın ve irtifak hakkının idare adına tescili, kullanılmayan taşınmazın geri alınması, idareler arasında 

taşınmaz malların devir işlemleri, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların 

çözüm usul ve yöntemleri, 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanun ile detaylı olarak 

düzenlenmiştir (Anonim 1983, Anonim 2001). Her türlü taşınmaz mal ve müştemilatı 

kamulaştırmanın konusu olabildiği gibi, taşınmaz mal üzerinde irtifak hakkı tesisi de kamulaştırmanın 

konusu olabilecektir. Kamulaştırma için öncelikle kamulaştırma işlemlerini başlatmaya yetkili organ 

veya kişinin, kamu yararı kararını alması gerekmektedir. İdareler, ancak kendilerine yasaların yetki 

verdiği konularda kamulaştırma yapabilirler. Başka bir idarenin yetki sınırlarına giren konularda 

kamulaştırma yapmaları mümkün olmamaktadır. 

  Ancak idarelerin asli görevlerinden olan bir hizmetin, kanunların izin verdiği ölçüde başka bir 

idareye devri mümkündür. Bu durumda, devredilen hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin 

kamulaştırmalardaki kamu yararı kararı, devredilen idarenin yetkili organı tarafından alınacaktır. 

Kamulaştırma kararını veren organlar, yetkide paralellik ilkesi gereği kamulaştırma kararının geri 

alınmasına da yetkilidirler. Kamulaştırma kararını veren yetkili organlar dışında, başka bir idari organ 

kamulaştırma kararını geri alamaz (Böke 2003). 

 Ülkemizde kamu yararı kararı verebilecek merciler ve bunları onaylayabilecek makamlar 

2942 sayılı Kanunda açık bir biçimde sayılmıştır. Buna ilave olarak birçok idareye kuruluş kanunu ile 

taşınmaz mal satın alma, kiralama, kamulaştırma, irtifak hakkı kurma ve satma görev ve yetkisi de 

verilmiştir. Örneğin, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun (Md.3), 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

(Md.2/h), 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 

Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun (Md.11), 3154 sayılı Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Md.11/c), 3213 sayılı Maden Kanunu 

(Md 46), 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu (Md. 5), 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 

(Md.4/son), 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Md.12/a), 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu (Md 5), 6326 sayılı Petrol Kanunu (Md.87/1) ile ilgili idarelere kamulaştırma 

yapma yetkisi verilmiştir. Birçok kanunla idarelere kamulaştırma yapma yetkisi tanınmış olmasına 

karşın, ilgili yasal düzenlemelerde genellikle kamulaştırılacak taşınmazların bedellerinin takdiri 

işlemlerinin 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirileceği belirtilmiştir.  

Arazi değerlerinde gerçekleşen değişmelerin araştırılması, özellikle kırsal altyapı yatırımları 

(karayolları, demiryolları, barajlar, enerji ve maden işletmeciliği, boru hatları, yeni alanların iskana 

açılması gibi) yönünden büyük önem taşımaktadır. 2942 Sayılı Kanuna göre kamulaştırma yöntemleri; 

satın alma usulü ile (Md.8), kamulaştırma (tam) ve irtifak hakkı tesisi (Md.11 ve Md.4), kısmen 

kamulaştırma (Md.12), trampa yolu ile kamulaştırma (Md.26) ve acele kamulaştırma (Md.27) olarak 

tespit edilmiştir (Anonim 1983, Anonim 2001). Bütün kamulaştırma yöntemlerinde en fazla sorun 

yaşanan alanlardan biri, kamulaştırılan taşınmazın bedelinin takdiri ve bunun ödenmesidir. Trampa 

yoluyla kamulaştırma hariç, diğer bütün kamulaştırma yöntemlerinde arazilere gelire göre değer takdir 

edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.  

Ülkemizde yaygın olarak trampa yönteminin kentsel kesimlerde yerel yönetimler tarafından 

kullanıldığı ve diğer kamulaştırma yöntemlerinin ise, daha çok yatırımcı kamu kuruluşları tarafından 

tercih edildiği görülmektedir. Özellikle tam ve kısmen kamulaştırma, irtifak hakkı kurulması, satın 

alma yöntemi ve acele kamulaştırma gibi amaçlar için tarla arazileri, meyve bahçeleri, bağ arazisi, 

çayır arazisi ve meyvesiz ağaçlıklarla kaplı araziler ile arazi üzerindeki tamamlayıcı unsurların 

değerlerinin takdir edilmesine uygulamada büyük ölçüde gereksinim olmaktadır. Kamu yatırımlarının 

gerçekleştirilmesi için gerekli olan arazinin kamulaştırılması ile ilgili sorunların çözümü ve bilimsel 

araştırmalar için arazi değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Arazi değerlerinden çeşitli amaçlar için 

faydalanılması ve konu ile ilgili olarak çeşitli yasalarda düzenlemelerin yapılmış olması, arazilere 

değer takdirinin önemini artırmaktadır. 

Ülkemizde; Tarım arazilerinin tapu ve kadastro çalışmaları tamamlanamamış, yerel, bölgesel 

ve ulusal düzeylerde; gerçek arazi alım-satım değerleri, tarım ürünleri üretim maliyetleri ve gelirleri 

ile ilgili istatistiksel veriler kayıt altına alınarak veri ağı kurulamamış, il/ilçe düzeylerinde arazi 



nevilerine göre geçerli olan kapitalizasyon oranları düzenli olarak belirlenip yayınlanarak ilgililerin 

kullanımına sunulamamıştır. Bu durum tarım arazilerine gelir yöntemine göre değer takdiri işlemini 

büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. Bu koşullarda ülkemizde 1983 yılında yürürlüğe konulan 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu ve 2001‘de bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 4650 sayılı Kamulaştırma 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, idarelerin bünyelerindeki kıymet takdiri 

komisyonu üyelerinin çalışmalarının kolaylaştırılması ve arazilere değer takdirinin objektif esaslara 

göre yapılmasının sağlanabilmesi için yerel düzeylerde arazi nevilerine göre yıllık ortalama net gelirler 

ve geçerli kapitalizasyon faiz oranlarının tespitine yönelik bilimsel araştırmaların profesyonel kişi ve 

kuruluşlar tarafından  yapılması gerekli ve yararlı olacaktır.  

Ülkemizde kamulaştırma ve özellikle kamulaştırma karşılıklarının takdiri konusunda görev 

alan bütün tarafların (arazisi kamulaştırılan ―davacı/müşteki‖, kamulaştırmayı yapan idare ―davalı‖, 

yargı mekanizması ―bağımsız mahkemeler/yargıçlar‖, bedel takdirinde görev alan bilirkişiler 

―mühendis ve mimarlar‖ ile davalı ve davacıların vekilleri ―avukatlar‖ gibi bütün aktörlerin), üzerinde 

uzlaşma aranan taşınmaz malın bedelinin takdiri konusunda görüş birliği içinde olabilecekleri, tarafsız 

ve konu ile ilgili bilimsel esaslara, normlara, standartlara ve ulusal mevzuata uygun olarak yapılmış 

olan araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

Kuşkusuz, daha önce gerçek piyasa değerinin çok üzerinde kamulaştırma karşılığı ödenen 

maliklerin ve onların vekillerinin bu yönde yapılacak çalışmalardan hoşnut olmamaları doğal 

karşılanmalıdır. Bu çalışmaların yapılmasında temel amaç, bilimsel esaslara ve yasalara uygun şekilde, 

objektif ölçülere göre, arazi değerlerinin takdir edilmesi olacaktır. Bu koşullarda taraflardan birinin 

(özellikle arazisi kamulaştırılan maliklerin) subjektif olarak kendi taşınmazları için ödenmesini 

bekledikleri bedelleri alamamış olmaları ve yörede kamulaştırmanın haksız bir zenginleşme aracı 

olmasının önlenmesi, tamamen objektif değer takdiri esaslarının uygulanmasının bir sonucu olarak 

görülmelidir. Bu yöndeki çalışmalar, özellikle büyük ölçekli kamu yatırımları gerçekleştirilmeden 

önce, kesinlikle tarafsız, ulusal ve uluslararası düzeylerde akredite olmuş ve konusunda uzman olan 

kişi ve kuruluşlara yaptırılmalıdır. Bu nitelikteki bir araştırma sonuçlarının tarafsızlığı konusunda, 

hiçbir aktörün şüphesi de olmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMULAġTIRMA TEKNĠĞĠ VE BEDEL TAKDĠRĠ UYGULAMALARI 



“ARAZĠLERĠN KAMULAġTIRMA BEDELLERĠNĠN TAKDĠRĠ”  

ĠL/ĠLÇE DÜZEYLERĠNDE GEÇERLĠ OLAN KAPĠTALĠZASYON FAĠZ ORANININ  

ARAġTIRILMASI   

Yatırım güzergahları üzerinde ve çevresindeki il, ilçe ve köylerde tamamen ve/veya kısmen 

kamulaştırılacak arazilerin nevileri (sulu tarla arazisi, kuru tarla arazisi, meyve bahçeleri, bağ, çayır ve 

ağaçlık arazi gibi) ve topoğrafik özelliklerine (taban, yamaç veya dağlık gibi) göre il ve ilçe 

düzeylerinde geçerli olan ortalama kapitalizasyon faiz oranlarının saptanması, 

Yatırım alanlarında ve çevresindeki yerleşim birimlerinde kamulaştırılması gereken arazinin 

bedellerinin takdiri, arazi üzerinde geçici işgalin kurulması ve diğer nedenlerle maliklerin 

uğrayacakları gelir kayıplarının tespiti  için gerekli olan ve arazilerin nevileri, topoğrafik özellikleri ve 

yaygın münavebe sistemlerine göre değişen arazinin yıllık ortalama net (yıllık net kira) gelirlerinin 

tespit edilmesi, 

Arazinin kirası (arazi sermayesinin yıllık faiz karşılığı) faiz oranına bağlı olduğundan, yıllık net kira, 

sermayenin yıllık faiz miktarına eşit kabul edilmektedir. Bu nedenle arazinin bugünkü değeri 

biliniyorsa, arazinin yıllık ortalama net geliri bu değere oranlanarak kapitalizasyon faiz oranı 

hesaplanabilir. 

Yatırım alanlarının üzerinde ve çevresindeki yerleşim birimlerinde tarım arazisi satışları Tapu Sicil 

Müdürlükleri‘nin kayıtları ile arazi çalışmaları sırasında tespit edilen gerçek alım-satımı yapılan 

arazilerin anlaşılan gerçek değerleri belirlenmiş ve bunların maliklerine sağladıkları yıllık ortalama net 

gelirleri tespit edilmelidir. Bu amaçla kullanılan gerçek alım-satım değerleri bilinen arazi sayısı 

arttıkça ve söz konusu araziler yörenin genel tarımsal özelliklerini yansıttıkları ölçüde, elde edilecek 

ortalama kapitalizasyon faiz oranları da daha gerçekçi olacaktır. Tapudaki satış kayıtları dışında 

ortalama arazi değeri bölgeyi iyi tanıyan yerel emlak ofisleri, sanayi ve ticaret odaları, ziraat odaları, 

belediyeler, köy ve mahalle muhtarlıkları, mühendis ve mimarlar ile çiftçiler gibi ilgililere sorulmak 

suretiyle toplanabilir. Bütün bu değerler toplanıp analiz edilerek yörede belirli bir rant verebilecek 

arazinin ortalama satış değeri bulunacaktır. Böylece daha önce hesaplanmış olan rantlar, bulunan arazi 

değerlerine bölünerek ortalama kapitalizasyon faiz oranı gerçeğe en yakın biçimde saptanmış olur. 

Temel kapitalizasyon formülü (Değer = Rant / Kapitalizasyon Oranı) yeniden düzenlenirse, 

kapitalizasyon faiz oranının yıllık net gelirin pazar değerine oranı olduğu ortaya çıkmaktadır. Arazi 

çalışması yapılan ilçe ve köylerde benzer ve gerçek alım-satım değerleri bilinen tarım arazilerinin net 

kira gelirleri ( R) ile arazilerin gerçek satış değerleri ( D) arasındaki mevcut ilişki ( R/ D), 

kapitalizasyon faiz oranını verecektir. Bunun için çok yeni ve benzer birçok arazinin satış fiyatlarının 

bilinmesi gerekir. Satış fiyatları (D1, D2, D3,…Dn) bilinen arazilerin yıllık ortalama net gelirleri (R1, 

R2, R3,…..Rn) hesaplandıktan sonra, yörede kullanılabilecek ortalama kapitalizasyon faiz oranı (f); R 

/ D formülü ile belirlenebilecektir 
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Türkiye‘de kapitalizasyon faiz oranının saptanmasında uygulanacak en tutarlı yaklaşım, her bir yatırım 

alanı, ilçe ve il düzeylerinde benzer ve gerçek alım-satım değerleri bilinen arazileri karşılaştırarak, 



araştırma yöntemleri bölümünde verilen eşitlik (I) ve eşitlik (II) kullanarak arazinin bulunduğu 

bölgede takdirin yapıldığı zaman, yürürlükte olan kapitalizasyon faiz oranını tespit etmek olacaktır. Bu 

araştırma için çok yeni ve benzer birçok arazinin satış fiyatlarının bilinmesi gerekir. 

Kapitalizasyon Faiz Oranı Üzerindeki Etkili Olan Olumlu ve Olumsuz Faktörlerin  Değerlendirilmesi 

Olumlu Faktörler 

Etki 

Düzeyi
*
 

(Puan) 

Olumsuz Faktörler 

Etki 

Düzeyi
*
 

(Puan) 

TaĢınmazın kente veya kasabaya 

yakın olması 

 TaĢınmazın kente veya kasabaya 

uzak olması 

 

TaĢınmaza en yakın il/ilçenin nüfusu 

veya nüfus yoğunluğunun fazla 

olması  

 TaĢınmaza en yakın il/ilçenin nüfusu 

veya nüfus yoğunluğunun düĢük 

olması 

 

TaĢınmazın ulaĢım olanaklarından 

(karayolu, demiryolu, denizyolu, 

havayolu) yararlanma olanağı ve 

kolaylığı (yolun kaliteli olması) 

 TaĢınmazın ulaĢım olanaklarından 

(karayolu, demiryolu, denizyolu, 

havayolu) yararlanamaması ve 

ulaĢımın güçlüğü (yol kalitesinin 

düĢüklüğü) 

 

TaĢınmazın çevresinde sağlık 

koĢullarının iyi olması (sorun 

olmaması) 

 TaĢınmazın çevresinde sağlık 

koĢullarının kötü olması (sorun 

olması) 

 

Pazar olanaklarının bulunması veya 

ürünlerin değerlendirilme kolaylığı  

 Pazar olanaklarının bulunmaması 

veya ürünlerin değerlendirilmesinin 

güç olması  

 

Arazinin tek bir parçadan oluĢması 

ve biçiminin düzgün (dikdörtgen veya 

kare olması)  

 Arazinin çok parçalı olması veya 

biçiminin düzgün olmaması 

(iĢlenmeden kalan arazi ile sınırlı 

anlaĢmazlıklarının fazla olması) 

 

Yörede mülkiyet güvencesi yönünden 

sorun yaĢanmaması  

 Yörede mülkiyet güvencesi yönünden 

sorun yaĢanması 

 

Yörede arazinin serbest olarak tarım 

ve tarım dıĢı amaçlar için alınıp 

satılabilmesi veya alım-satım 

sayısının sık ve fazla olması 

 Arazinin serbest olarak tarım ve 

tarım dıĢı amaçlarla kullanım için 

alım-satımının yapılamaması veya 

alım-satım sayısının çok sınırlı 

(ender) olması 

 

Arazi sahibinin ve tarımda 

çalıĢanların can güvenliği yönünden 

sorunlarının olmaması 

 Arazi sahibinin ve tarımda 

çalıĢanların can güvenliği yönünden 

sorunların olmaması 

 

 

Arazinin bulunduğu yörede kadastro 

çalıĢmasının tamamlanmıĢ olması ve 

arazinin tapulu olması 

  

Arazinin bulunduğu yörede kadastro 

çalıĢmasının yapılmamıĢ olması ve 

arazinin zilyedlikle iĢlenmesi 

 

 

Arazi üzerinde uygulanan münavebe 

sisteminin kolaylıkla 

değiĢtirilebilmesi ve arazide çok 

sayıda ürünün yetiĢtirilebilmesi 

 Arazi üzerinde uygulanan münavebe 

sisteminin kolaylıkla 

değiĢtirilememesi veya değiĢtirmenin 

güçlüğü  

 

Arazi sulu ve sulamanın kolaylıkla 

(pompa kullanmadan cazibeyle) 

yapılması 

 Arazi kuru veya su kaynağı olduğu 

halde sulamanın güçlükle 

yapılabilmesi 

 

TaĢınmazın turistik tesislere, sanayi 

ve ticaret iĢletmelerine ve deniz, göl 

ve nehir kıyılarına yakın olması 

 TaĢınmazın turistik tesislere, sanayi 

ve ticaret iĢletmelerine ve deniz, göl 

ve nehir kıyılarına uzak olması 

 

TaĢınmazın belediye mücavir alanı 

içinde veya imar ve mücavir alan 

 TaĢınmazın belediye mücavir alanı 

dıĢında veya imar ve mücavir alan 

 



sınırlarına yakın olması sınırlarına uzak olması 

TaĢınmazın köy yerleĢim yerine yakın 

olması 

 TaĢınmazın köy yerleĢim yerine uzak 

olması 

 

TaĢınmaz üzerinde yapı olması ve 

yapının bakımlı ve amaç için uygun 

olması 

 TaĢınmaz üzerinde yapı olmaması ve 

yapı varsa bakımsız ve amaç için 

yetersiz olması 

 

 

Arazinin rantı (net geliri) ile o arazinin satış değeri (çıplak değer) arasındaki oran olarak 

tanımlanan ve belirli bir il/ilçe için ortalama olarak saptanan kapitalizasyon faizinin, değeri takdir 

edilen her hangi bir araziye uydurulmasında, arazi kapitalizasyon oranını etkileyen faktörlere göre 

düzeltme yapılabilir. 

Kapitalizasyon faiz oranı, araziye yatırılmış olan sermayenin kullanılma hakkı olup, arazinin net 

geliri (rantı) ile gerçek pazar değeri arasındaki oranı ifade etmektedir. Bu oran, tarım arazilerinin 

ekonomik özellikleri ve arazi maliklerinin sosyo-ekonomik niteliklerine bağlı olarak normal 

sermaye faiz oranından farklılık göstermektedir. Yargıtay Kararları’nda, doktrinde belirtildiği ve 

uygulama veya yüksek mahkemeye ulaşan davalardaki bilirkişi raporlarına göre Yargıtay 

tarafından da benimsendiği gibi, kapitalizasyon faizi ülke genelinde % 3,0 ile % 15,0 arasında 

değiştiği kabul edilmektedir
i
. Böylece ülkenin coğrafi konumu, iklim koşuları, topoğrafik yapısı, 

toprak yapısı, verimliliğe etkili olan diğer unsurlar ve bölgenin konumu (büyük yerleşim yerlerine 

uzaklığı gibi) dikkate alınarak
ii
 kapitalizasyon faizi % 3 ile % 15 arasında kabul edilmiştir. Bu 

koşullarda kapitalizasyon faiz oranı % 3’den daha düşük alınarak yüksek ve % 15’den yüksek 

alınarak düşük değer biçilemeyeceği açıktır
iii

. 

Teoride kapitalizasyon oranına etki ettiği bilinen başlıca olumlu ve/veya olumsuz faktörler, yukarıdaki 

çizelgede özetlenmiştir. Bunların dışında özellikle Yargıtay Kararlarında ifade edildiği gibi- arazinin 

verimliliği, yüzölçümü, toprağının kompozisyonu ve yapısı, arazinin eğimi gibi faktörlerin etkisi ise, 

arazinin geliri üzerinde olacak ve bunların da gelir analizinde dikkate alınması gerekecektir. Ancak 

değerlemede Tarım İl/İlçe Müdürlüğü‘nün verilerinin kullanılmasının zorunlu hale getirilmemesi 

halinde, bilirkişi kurulu da doğal olarak yukarıda sıralanan faktörlere göre verim ve maliyet 

farklılaştırmasına gitmeyerek, bilimsel esaslara aykırı bir biçimde kapitalizasyon oranını seçecek ve 

anılan faktörleri de objektif ölçü olarak almayı sürdürecektir. Belki bu unsurlardan sadece arazinin 

eğimi, arazinin gelirini etkilediği gibi, araziye olan talebi de etkileyebileceğinden (eğimli araziye 

talebin azlığı), kapitalizasyon oranı üzerinde de etkili olabilir. 

 Ancak arazinin eğimi ile talep arasındaki ilişki daha çok arazinin tarım dışı amaçlarla kullanımı ile 

ilişkilendirildiğinden, taşınmazın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına ve olduğu gibi 

kullanılması halinde getireceği net gelirine göre değer takdir edilmesi ilkesi ile çelişebilir. Belli bir 

arazinin değerinin takdirinde hareket noktası olarak kabul edilen ve yerel düzeyde belirlenen 

kapitalizasyon faiz oranı dışında, her taşınmaza uygulanacak uygun faiz oranının tespitinde, bu oranı 

olumlu ve/veya olumsuz yönlerde etkileyebilecek bütün faktörleri tekrarlanmaksızın, objektif 

gözlemlere ve hakim denetimine olanak verebilecek gerekçelere dayanılarak seçilmelidir
iv
. 

Bilirkişi raporlarında esas alınan kapitalizasyon faiz oranının, taşınmazın bulunduğu bölgede ortalama 

oran olarak uygulanması gerekli olup, baz alınan oranda değişiklik yapılarak dava konusu taşınmaza 

uygulanacak gerçek faiz oranı bilirkişi tarafından, ancak objektif gözlemlere ve hakimin denetimine 

olanak verecek gerekçelere dayanarak saptayabilecektir. Kapitalizasyon faiz oranı ve arazinin 

verimine etki eden faktörler (sulu/kuru, taban/hafif eğimli/eğimli arazi, toprağın yapısı, ekilebilecek 

ürünler) yanında, satış değerine etkili olabilecek faktörler de (önemli yerleşim birimlerine yakınlık, 

tarımsal amaçla altyapı olanakları gibi), arazi değerinin takdirinde dikkate alınmaktadır. 



 İşte sözü edilen (i) bendi bu hususlar dışında olup, arazinin değerine (artırım veya düşme) etkili 

olabilecek objektif ölçülere ilişkindir. 

Bunların da Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, tarımsal faaliyet ve gerekleri ile ilgili 

niteliklerdir. Ürünün pazarlama olanaklarını arttırıp kolaylaştıran, büyükşehirler ve ana yollara 

yakınlık gibi unsurlarla, maliyeti düşüren, üretimi kolaylaştıran nitelikler bu faktörler arasındadır. 

Kapitalizasyon faiz oranının belirlenmesinde esas alınan olumlu unsurlar aynen tekrarlanarak; 

fazla objektif ölçü kabul edilmek şartıyla, kamulaştırma değerinin yükseltilmesi doğru değildir. 

      ARAZĠLERĠN YILLIK ORTALAMA NET GELĠRĠ HESAPLANMASI  

Tek Yıllık Ürünlerde Yıllık Ortalama Net Gelirin Analizi ve Arazi Değerinin Takdiri 

Arazi gelirinin tahmini aşamasında; (i) münavebe sistemlerinin tanımlanması, (ii) arazinin niteliğinin 

(sulu/kuru tarla arazisi, kapama veya karışık meyve bahçesi, ağaçlık gibi) değerlendirilmesi, (iii) 

ortalama ürün verimleri ve üretim maliyetlerinin tespiti ve (iv) çiftçi eline geçen ürün ve girdi 

fiyatlarının analizi yapılmalıdır. 

Yaygın Münavebe Sistemlerinin Tanımlanması: Tek yıllık bitkisel üretim faaliyetlerinin 

yürütüldüğü arazilerin yıllık ortalama net gelirinin (rantının) belirlenmesinde, arazilerde uygulanan 

yaygın münavebe sistemi (ekim nöbeti) esas alınmalıdır. Bu amaçla, uygulanan münavebe 

sistemlerinin her birinin üretim masrafları ve üretim değerleri ayrı ayrı saptanmış olmalıdır. 

Bitkisel Ürün Verimleri: Tarımsal üretimin özellikleri dikkate alındığında, sadece tek bir faaliyet 

yılının verilerinin analizi ile net gelirlerin belirlenmesi yanıltıcı sonuçların elde edilmesine neden 

olabilir. Gelir yöntemine göre değer takdirinde, arazilerin gelecekte getirebileceği net gelirlerin tespiti 

için, söz konusu taşınmazın geçmişteki ve bugünkü yıllık net gelirleri esas alınmalıdır. 

Yıllık Ortalama Net Gelir (Rant): Tarım arazilerinin yıllık ortalama net gelirlerinin (rantlarının) 

saptanması, tarım işletmesi veya bireysel tarım arazilerinin mal sahibi, ortakçı veya kiracı tarafından 

işletilmesine göre değişiklik göstermektedir. Tarım arazilerinde yaygın olarak yetiştirilen tarla ürünleri 

ve bağ arazilerinin gayrisafi üretim değerlerinin (GSÜD) hesaplanmasında, ortalama ürün verimleri ve 

çiftçi eline geçen (işletme avlusu) ürün fiyatları dikkate alınmalıdır. 

Tarım arazilerinde yaygın olarak yetiştirilen tarla ürünleri, meyve bahçeleri, bağ arazileri ve meyvesiz 

ağaçlıkların gayrisafi üretim değerlerinin (GSÜD) hesaplanmasında, ortalama ürün verimleri ve çiftçi 

eline geçen (işletme avlusu) ürün fiyatları dikkate alınmalıdır. Parsel bazında toplanan fiziki ve parasal 

veriler analiz edilerek, tarla ürünleri, meyve, üzüm, kuru ot ve kereste üretim faaliyetlerinde; GSÜD, 

tesis ve üretim masrafları ile arazilerin net gelirleri (rantları) hesaplanacaktır. Bu amaçla aşağıda 

verilen eşitlik (III), eşitlik (IV) ve eşitlik (VI) kullanılmaktadır. Meyve bahçeleri, bağ, çayır ve yonca 

arazisi ile meyvesiz ağaçlıklarda yaşlarına ve dönemlerine göre net gelirlerinin (rantlarının) tespit 

edilmesinde ise, aşağıda verilen eşitlik (VI) kullanılmaktadır. 

GSÜD (Ana Ürün) = Ortalama Verim (Kg/Da) x Çiftçi Eline Geçen Ürün Fiyatı (TL/Kg)     

(III) 

GSÜD (Yan Ürün) = Ortalama Verim (Kg/Da) x Çiftçi Eline Geçen Ürün Fiyatı (TL/Kg)     

(IV) 

Toplam GSÜD = GSÜD (Ana Ürün) + GSÜD (Yan Ürün)         

(VI) 

Net Gelir (Net Kira Gelir)=[(Toplam GSÜD)–(Arazi Kirası Hariç Tesis ve Üretim Masrafları)]     

(VI) 



Tarla arazileri, meyve bahçeleri, bağ arazileri ve meyvesiz ağaçlıklarla kaplı arazilerle yıllara ve 

dönemlere göre GSÜD‘nin hesaplanmasında, belirlenen ortalama ürün verimleri, işletme avlusu 

fiyatları pazar fiyatı - (stopaj + milli savunma sanayi destekleme fonu+satış giderleri)  ile 

çarpılmalıdır. Benzer biçimde GSÜD‘den çıkarılması gereken çeşitli üretim masraflarının hesabında 

da, üretim girdilerinin işletme avlusu fiyatları [(pazar fiyatı + taşıma ve satın alma giderleri)] esas 

alınmalıdır. Güzergah üzerinde ve çevresinde yapılan arazi çalışmaları ile fiilen alım-satımının 

yapıldığı saptanan tarla ve bağ arazilerinin ürün verimleri ile GSÜD‘leri de yukarıda verilen eşitlikler 

kullanılarak hesaplanmalıdır.  

Tarım arazilerinin mal sahibi tarafından işletme biçimi yaygın olduğundan, bu biçimde işletilen 

işletmelerde ve/veya arazilerde yıllık ortalama net gelir (rant), eşitlik (XI)‘de verilen formül 

kullanılarak bulunmaktadır . 

)( VEİİfMGhR üü                               (VII) 

Eşitlik (VII)‘de verilen R: arazinin yıllık ortalama net geliri (rantı), Gh: gayrisafi üretim değeri veya 

gayrisafi hasıla, M: işletme dışından sağlanan üretim araçları ve hizmetlerine ilişkin masraflar, 

amortismanlar, sigorta, tamir ve bakım giderleri, İf: işletme (müstecir) sermayesi faizi, İü: idare ücret 

karşılığı, Eü: el emeği (işgücü) ücret karşılığı ve V: işletme ile ilgili emlak vergilerini göstermektedir.  

Kamulaştırma çalışmalarında genellikle parsel düzeyinde çalışılmakta ve özellikle kamulaştırma 

mevzuatında değerleme esasları arasında tarımsal işletme bütünlüğü yerine parsel bütünlüğü esas 

alındığında, arazinin rantı, parsel üzerinde yaygın olarak uygulanan münavebe sistemine göre 

hesaplanan arazinin ortalama gayrisafi üretim değeri ile kira hariç üretim masrafları arasındaki fark 

kadar olacaktır (Eşitlik VIII). 

R= [ GSÜD - Arazi Kirası Hariç Toplam Üretim Masrafları]   (VIII) 

Mal sahibi tarafından işletilen arazilerde ve/veya tarım işletmelerinde, net geliri belirleme güçlüğünü 

ortadan kaldırabilmek için arazilerin yıllık net kira gelirlerinin, bunlardan sağlanabilecek net gelire eşit 

olduğu varsayımı kullanılarak, net gelir kolay bir biçimde hesaplanabilir. Bunun için arazinin 

kiracılıkla işletilmesi zorunlu olmamakla birlikte, bölgede kiracılığın yaygın olması yeterli olmaktadır. 

Tarım arazilerinin kiracılık ile işletilmesi halinde, arazinin payına düşen net gelir veya net kira 

gelirinin hesaplanması, mal sahibi tarafından işletilen arazilere oranla daha kolay olmaktadır. Kiracılık 

ile işletilen işletmelerde ve/veya arazilerde net gelir veya rant ise, aşağıda verilen eşitlik (IX) ile tespit 

edilmektedir:  

)()( meR
                                     (IXI) 

Eşitlik (IX)‘da verilen (e): ödenen nakdi ve ayni kira bedeli toplamını ve (m): mal sahibi tarafından 

yapılan masrafları (arazi vergisi ve mal sahibine ait diğer vergiler, arazi sermayesinin amortisman, 

sigorta, tamir ve bakım giderleri ile idari ücret karşılıkları (genel yönetim giderleri) gibi) ifade 

etmektedir. Yatırım güzergahlarının üzerinde ve çevresindeki yerleşim birimlerinde tarım arazilerinin 

kiracılıkla işletme biçimleri yaygın olmadığında, bu yönteme göre net gelir hesaplanmamılıdır.  

Ortakçılıkla işletilen işletmelerde ve/veya arazilerde net gelir veya arazi rantı ise, eşitlik (X) 

kullanılarak saptanmaktadır: 

)( mümümmmm VEİİfMGhR
                              (X) 



Eşitlik (X)‘da; Ghm: GSÜD veya gayrisafi hasıladan mal sahibine düşen pay, Mm: masraflardan mal 

sahibine düşen pay, İfm: mal sahibine ait olan işletme (müstecir) sermayesinin faizi, İüm: idare ücret 

karşılığından mal sahibine düşen pay, Eüm: mal sahibinin ödediği el emeği (işgücü) ücret karşılığı ve 

Vm: mal sahibinin tarımsal faaliyetler ile ilgili olarak ödediği emlak vergilerini göstermektedir.  

Pazar yaklaşımına göre kapitalizasyon faiz oranının tespitinde, yeterli ve güvenilir veri temini en 

önemli sorundur. Değer takdirinde gelir yöntemine göre taşınmazın değerinin belirlenebilmesi için 

öncelikle taşınmazın yıllık ortalama net geliri (rantı) ® ve yörede geçerli olan kapitalizasyon faiz oranı 

(f) belirlenmektedir. Daha sonraki aşamada arazinin yıllık ortalama net geliri kapitalizasyon faiz 

oranına bölünerek arazi değeri (D) bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki eşitlik (XI) yazılabilir:    
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Tarım arazilerinin değerlerinin takdirinde kullanılan gelir kavramı, toprağın net geliri, arazinin net 

kirası veya arazinin rantını ifade etmektedir. Tarım arazileri olağan koşullar dışında, genellikle yıllık 

ortalama sabit bir net gelir veya rant getirdiğinden (R1 = R2 = R3 =......…= Rn), arazinin sonsuz yıl (n) 

için üretimde kullanılabildiği kabul edildiğinde, geometrik dizilerin toplamına ilişkin kurallara göre 

yukarıdaki dizi sadeleştirilirse, aşağıda verilen eşitlik (XII) elde edilmektedir: 

Arazinin Yıllık Net Geliri (Rantı) ® 

Pazar Değeri ( D) =   Piyasa Kapitalizasyon Faiz Oranı (f)   (XII) 

Temel kapitalizasyon formülü ile hem taşınmaz malların değerleri saptanmakta, hem de taşınmazların 

net geliri ile pazar değerleri arasındaki (f = R/D) ilişkiden yararlanılarak kapitalizasyon faiz oranı 

bulunmaktadır. Yıllık ortalama net gelir esas alınarak malın değerinin tahmin edilmesi işlemi olan 

kapitalizasyon için iki faktör gerekmektedir. Bunlar; tahmin edilen yıllık net gelir ve kapitalizasyon 

oranı (capitalization rate)‘dır (Murray et al 1983). 

Arazilerin yıllık ortalama net gelirleri kullanılarak hesaplanan kamulaştırma bedelleri, söz konusu 

yıllın fiyatları ile ifade edilmiş olacaktır. Diğer yandan birçok tarım ürününün üretim işlemleri ve 

pazarlanması (nakit giriş ve çıkışları), yılın sonbahar mevsiminde gerçekleştiğinden, belirli bir dönem 

için belirlenen gelir ve giderler, bir sonraki üretim yılının ilk 6-9 aylık diliminde de olduğu gibi 

kullanılabilecektir. Daha sonraki zaman dilimlerinde ise, arazi gelirlerinde, girdi ve ürün fiyatlarındaki 

gelişmelere bağlı olarak değişim olacaktır. Bununla birlikte araştırma ile saptanan fiziki verilere ilgili 

yılların fiyatları uygulanarak arazi gelirleri, içinde bulunulan veya değer takdiri yapılan (değerleme 

tarihi) yılın cari fiyatları ile ifade edilebilecektir. Ancak incelenen yatırım güzergahındaki il, ilçe ve 

köylerin geneli için arazi nevilerine ve güzergah ortalaması olarak tespit edilen kapitalizasyon faiz 

oranları ise, yörede önemli ekonomik ve sosyal yapı değişikliği ve özellikle tarım teknolojisinde 

önemli olarak değerlendirilebilecek bir değişim olmaması durumunda, uzun süre kullanılabilecektir
v
. 

Tarımda geçmiş yılların gelir ve maliyetleri ile ilgili verilerin, aradan geçen zaman içinde fiyat 

endekslerindeki artışlar dikkate alınarak bugüne getirilmesinde (güncellenmesinde) önemli sorunlar 

ortaya çıkmaktadır. Arazi ve ürün bedellerinin hesaplanmasında örneğin 2002 yılına ilişkin maliyet ve 

gelirler, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi‘nde 2002 ve daha sonraki yıllardaki artış dikkate alınarak, 

2003 yılı ve daha sonraki yılların fiyatları ile ifade edilmesi sakıncalı görülmektedir.  

Bu yaklaşım özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarım ürün ve girdi piyasalarındaki istikrarsızlık ve 

serbest rekabet ortamının sağlanmasındaki yetersizlikler nedeniyle uygun görülmemektedir. Bunun 

yerine güzergah üzerindeki köylerde toprak işleme, ekim, bakım ve hasat-harman işlemlerinde geçerli 

olan işgücü, çeki gücü ve girdi fiyatları dikkate alınarak maliyet çizelgelerinin hazırlanması gerekli 

olacaktır. Kıymet takdiri komisyonu ve bilirkişiler tarafından yaygın olarak kullanılan bu yaklaşım, 



Yargıtay tarafından da doğal olarak uygun görülmemesi
vi
 ve idarenin gereksiz yere daha fazla 

kamulaştırma bedeli ödemesine neden olmasına rağmen, sıklıkla kullanılmaktadır. 

Üretim Masrafları: Tek ve çok yıllık üretim faaliyetlerinde girdi kullanımının analizinde fiilen 

kullanılan her türlü kimyasal gübre, çiftlik gübresi, ilaç, kireç, tohum, fide, fidan, ambalaj materyali, 

akaryakıt ve yağ miktarları ile bunlar için ödenen bedeller (işletme avlusu fiyatları veya pazar fiyatı + 

satın alma ve taşıma giderleri toplamı) esas alınmalıdır. Bu kapsamda ayrıca ilgili üretim faaliyetini 

gerçekleştirmek için harcanan işgücünün tamamı işletmeci ve ailesi tarafından karşılansa bile 

masraflar arasında yer almalıdır. Diğer taraftan, genel idare gideri, döner sermaye faizi gibi bazı sabit 

masraf unsurları vardır ki, hesaplanma yöntemleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.  

Maliyet kavramı, belirli bir miktar mal veya hizmet üretiminde kullanılan üretim araçlarına yapılan 

harcamaların toplamını ifade eder. Bu şekilde bulunan maliyet, parasal maliyettir. Bundan başka, bir 

malın üretiminde kullanılan üretim araçlarının fiziki miktarlarını gösteren bir liste şeklinde de maliyet 

hesapla akta olup, buna da fiziki maliyet adı verilir. 

 Tarımsal üretimde bulunabilmek için birçok masrafa katlanılması gerekir. Bu masraflardan her birinin 

maliyet masrafları veya maliyet unsurları denir. Bu masrafların  elde edilen ürünün birimi başına 

düşen bölümün tahmin edilmesi, maliyet hesabını ve her mal veya hizmet birimi başına düşen maliyet 

masrafları ise maliyeti gösterir.Tarım işletmelerinde maliyeti oluşturan masraflar esasen; (i) arazi 

kirası, (ii) işçilik masrafları, (iii) cari masraflar, (iv) amortismanlar, (v) faiz ve (vi) genel idare 

giderleri olarak sıralanabilir (Açıl 1977).  

Arazi kirası: Üretimde kullanılan belirli bir arazinin üretimde kullanılması karşılığında dikkate 

alınacak bedel arazi kirası olarak ifade edilebilir. Arazi, kiralanmış ise ödenen (mal veya para 

karşılığı) kira bedeli ve varsa diğer kiralama masrafları arazi kirası masrafını oluşturur. Ancak arazi, 

üreticinin kendi malı ise, bu durumda fırsat maliyeti olarak hesaplanacak bir değer kira karşılığı olarak 

masraflara, dahil edilir. Burada pazar yöntemine başvurularak emsal değer esas alınabileceği gibi, 

arazi değerinin belirli bir % si (% 5 gibi) kira bedeli; olarak ele alınabilir. Ancak gelir yönteminde 

arazi kirası hariç üretim masraflarının hesaplanması zorunlu olacaktır.  

Tarımsal üretimde sabit masraflardan biri olan arazi kirası, kira ile tutulan araziler için fiilen ödenen 

kira bedeli ve mülk arazide ise, alternatif kira bedeli olarak hesaba katılmaktadır (Açıl 1976). Çok 

yıllık plantasyonlarda ise, kira karşılığı olarak çıplak toprak değerinin (yörede bağ tesis edilmiş 

arazinin değerinin) % 5‘i alınarak bulunmaktadır.  

ĠĢçilik: İşçilik masrafları hesaplanırken, belirli bir ücretle çalıştırılan daimi ve geçici işçilere mal ve 

para olarak yapılan tüm ödemeler yanın, aile işgücünün işletmede çalışması karşılığının da dikkate 

alınması gerekmektedir. İşletme sahibi ve aile bireylerinin işletmedeki çalışmalarının karşılığı 

hesaplanırken, emsal değer yaklaşımı ile aynı işin yabancılara yaptırılması durumunda ödenmesi 

gereken miktar dikkate alınmalıdır. 

Cari Masraflar: Bitkisel üretimde kullanılan ve üretim faaliyetinin genişliğine bağlı olarak artan veya 

azalan tohum, gübre, mücadele ilacı, su ücreti, alet ve makinalara ait akaryakıt, yağ ve tamir-bakım 

masrafları, ürün sigortası primleri, pazarlama masrafları ve tarımsal üretim koluna göre yapılan diğer 

benzeri masraflar bu grubu oluşturur. 

Amortismanlar: Sabit sermaye unsurlarının üretime doğrudan katılması veya dolaylı bir şekilde 

hizmet etmesi ile yıpranmaya ve yaşlanmaya bağlı olarak zamanla hizmet yeteneklerini ve 

kıymetlerini kaybetmeleridir. Bu, nakit veya fiilen yapılan bir masraf olmamakla birlikte, yıllık 

amortisman payı olarak üretim masrafları arasında dikkate alınır. Özellikle canlı sermaye grubunu 

oluşturan hayvan ve bitki sermayesinde amortisman hesabında dikkatli olmak gerekmektedir. 



Döner Sermaye Faizi: Değişken masrafların faizi olarak da adlandırılır. Burada dikkate alınması 

gereken faiz, kredi olarak alınan sermayenin (borç) faizi olmayıp, üretimde kullanılan sermayenin 

fırsat maliyeti olarak hesaplanmaktadır. Diğer bir deyişle söz konusu üretim faaliyetinde kullanılan 

üretim girdi/eri tutarı, başka bir alternatif alanda değerlendirilmiş Isa idi, belirli bir miktarda faiz geliri 

elde edilecekti. Bu girdilerin üretimde kullanılmaları ile faiz gelirinden vazgeçilmiş olmaktadır. Faizi, 

üretim faaliyetinde bulunmanın risk karşılığı olarak kabul eden ekonomistler de vardır. Faiz 

hesabında, özellikle yetiştirilen ürünlerin tek ve çok yıllık olmasına bağlı olarak, reel veya cari faiz 

oranlarının seçilmesi ve kullanılması gerekmektedir. 

Üretim maliyetinin tespitinde üretim faaliyetlerinde kullanılan sermayenin fırsat maliyetini temsil eden 

döner sermaye faizi (işletme sermayesi veya değişen masrafların faizi) hesaplanmalıdır. Bu amaçla 

T.C. Ziraat Bankası bitkisel üretim işletme kredisi faiz oranları kullanılabilir. Buna göre bir masraf 

unsuru olarak döner sermaye faizinin hesaplanmasında, incelenen üretim dönemi için bitkisel üretim 

işletme kredisi faiz oranının yarısı (% 25), üretim masraflarının üretim dönemine yayılmış olduğu 

varsayımı ve tarımsal üretimde sermayenin bağlı kaldığı süre dikkate alınarak kullanılmalıdır (Güneş 

vd. 1988, Erkuş vd. 1995, Kıral vd. 1999, TEAE 2001). 

Genel Ġdare Giderleri: Genel yönetim giderleri (idari ücret karşılığı), işletmenin sevk ve idaresi, 

sosyal hizmetler ile işletmenin tüm üretim faaliyetlerini ilgilendiren ortak hizmetler için yapılan 

masraflardan oluşmaktadır. Bu amaçla genellikle gayrisafi üretim değerinin %03.1 veya Üretim 

masraflarının % 3-7‘si arasında değişen bir oran alınabilmektedir. 

Bitkisel ürünlerde maliyet hesabı, bitkilerin tek yıllık ve uzun ömürlü olmalarına göre, özellik 

göstermektedir. Bu açıdan bitkisel ürün maliyetlerini senelik ve uzun ömürlü bitkilerde ayrı ayrı 

incelemek yerinde olacaktır. 

 Örneğin, bir dekar buğdayın maliyet masraflarını, yani onun ekilişinden hasat edilmesine ve 

satılmasına kadar katlanılması gereken mali fedakarlıkların toplamını ve bundan sonrada birim başına 

düşen maliyet masraflarını bulmak gerekir. 

Buğday maliyet unsurları; toprak işleme, tohumluk bedeli, ekim, gübreleme, bakım, hastalık ve 

zararlılarla mücadele, hasat ve harman işlemleri ile ambara taşıma, pazara taşıma ve pazarlama 

masraflarından oluşmaktadır. Bu masraflara sigorta, genel idare masrafları ve faiz masrafı da ilave 

edilmelidir (Çizelge 8). Buğday maliyetine katılan bu maliyet unsurlarının özelliklerine ve bunların 

nasıl hesaplanacaklarına gelince, şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Arazi ister çiftçinin malı olsun, isterse kirayla tutulsun daha önce açıklandığı gibi arazi kirasının 

maliyet unsurları arasında yer alması gerekir. Ancak amaç arazinin net gelirini hesaplamak ise, arazi 

kirası veya kira karşılığı hariç üretim masraflarının hesaplanması gerekmektedir. Birinci, ikinci, 

üçüncü ve dördüncü sürüm gibi toprak işleme işleri işletmenin alet-makine ve işgücü veya kiralanan 

alet ve makine ile yapılabilir. Bu durumda amortisman, tamir-bakım, sigorta, işgücü veya alet ve 

makine kirası gibi masrafların hesaplanarak, bu faaliyetlerle ilgili bir birim araziye düşen miktarın 

bulunması gerekir. Özellikle muhasebe kayıtlarının bulunmadığı da dikkate alınırsa bunun sağlıklı 

olarak belirlenmesi oldukça zordur. Bu durumda pazar yaklaşımına başvurularak o çevrede, arazi 

işleme faaliyetlerinin kiralama yoluyla yapılması durumunda ödenen ücretlerin esas alınması konuyu 

basitleştirecektir. 

Tohumluk masrafı, dekara atılan tohum, miktarının kıymetidir. Ekim işi; serpme veya mibzerle 

olduğuna göre, dekara düşen masraf hesaplanır. Yabancı ot temizleme, sulama, koruma ve zararlılarla 

mücadele işi için dekara düşen giderler, maliyet hesaplarına katılır. Bu faaliyetler ve işletmeden 

kullanılan girdiler için de .dışardan satın alınıyormuş gibi düşünerek, pazar yaklaşımının kullanılması 

gerekir. Tarlaya atılan çiftlik gübresi veya kimyasal gübrenin değeri ile gübrenin tarlaya taşınması ve 

atılması için yapılan masrafları kapsamaktadır. 



 Ancak burada saptanması zor olan nokta, tarlaya verilen çiftlik gübresinden, o yıl orada yetiştirilecek 

buğday tarafından ne kadarının kullanıldığı ve ne kadarının ise gelecek yıllara kaldığının bilinmesidir. 

Sulu koşullarda yetiştirilen ürünlerin maliyetlerinin hesaplanmasında, hem sulama ücreti (varsa), hem 

de sulama yatırımların sabit ve değişen masrafları dikkate alınmalıdır. Sulama alet ve makinelerinin 

değişen masrafları, tamir ve bakım ile yağ ve yakıt giderlerinden oluşmaktadır.  

Hasat, harman yerine taşıma, harman ile taşıma için dekara düşen masraflar belirlenerek maliyete ilave 

edilir. Eğer hasat ve harman işi, biçerdöverle yapılmışsa, hasat ve harman işlemleri birilikte 

yapılmaktadır. Üretimde bu aşamaya kadar yapılan masraflar toplamı, maliyet hesabında kullanılacak 

olursa, tarla maliyeti bulunur. Bu gider toplamına ambara taşıma masrafları da ilave olduğu zaman, 

ambar maliyeti ve bu masraf toplamına pazara taşıma için yapılan masraflar da katılırsa, pazar maliyeti 

elde edilir. Her üç hesaplama şeklinde de masraflar toplamına, genel idare masraflarından dekara 

düşen gider tutarının eklenmesi gerekir. Genel idare giderleri olarak genellikle masraf toplamının 

genellikle % 3‘ü alınmaktadır. 

Çok Yıllık Plantasyonlarda (Meyve Bahçesi, Bağ, Ağaçlık ve Yonca Tesisi) Rantın  

Hesaplanması ve Değer Takdiri  

Meyve bahçeleri, bağ arazileri, yonca ve ağaçlık arazilere gelire göre değer takdir etmek, tarla 

arazilerine oranla daha karmaşık ve güç bir işlemdir. Bu plantasyonlarda meyve verme veya 

ağaçlıklarda ticari kereste üretimi aşamasına kadar gelir elde edilmesi söz konusu olmadığından, 

kapitalizasyon işleminin meyve bahçeleri, bağ ve ağaçlıklara uygulanması özel bir durum 

oluşturmaktadır. Gelir sürekli olarak belirli bir periyot boyunca elde edilmediğine göre, gelecekte elde 

edilecek gelirle ve yapılacak masrafların bugünkü değerlerinin tahmin edilmesi gerekmektedir 

(Murray et al 1983). Bu işlem özellik göstermesi nedeniyle, bu konuda teknik bilgisi olan bir uzmanın 

değer takdiri yapması gerekmektedir. Meyve bahçelerinde ekonomik ömür boyunca elde edilen yıllık 

gelir ile yapılan tesis ve üretim giderlerinin belirlenmesi ve gelir-gider farklarının faizleri ile birlikte 

ekonomik ömrün sonuna toplanması gerekir. 

Çok yıllık tesisler, verim dönemine ulaşılıncaya kadar genellikle verim alınamayan bir tesis dönemi 

söz konusu olmaktadır. Çok yıllık tesislerde yıllara göre elde edilen gelir ve yapılan masraflar da 

değişken olduğundan, rantın hesaplanması ve arazi değerinin takdiri özellik göstermektedir. Değer 

takdiri için öncelikle aşağıdaki unsurlar araştırılmalıdır:   

Yonca cayır gibi yem  bitkileri, meyve,bağ ve meyvesiz ağaçlıklar gibi uzun ömürlü bitkisel üretim 

faaliyetlerinde, tesis ve üretim masraflarının tek tek ortaya konulması gerekmektedir. 

Bu ürünler için belirli bir ömür söz konusu olduğundan. kısmet takdiri açısından önemli olan bu ömür 

içinde masraf ve gelirlerin farklılık göstermesidir. Uzun ömürlü bir meyve için ekonomik ömür içinde 

4 farklı dönem söz konusudur. Bunlar; tesis dönemi (I). verime yatma ve verim artıĢı dönemi (II), 

normal verim dönemi (III) ve yaĢlanma ve verim eksiliĢi dönemi (IV) şeklindedir. 

Proje alanında meyve bahçeleri, bağ arazileri ve meyvesiz ağaçlıkla kaplı arazilerde, tesis ve üretim 

dönemleri ile ilgili masraf ve gelirler, her yıl için fiziki ve parasal değerleri ile tespit edilmelidir. 

Plantasyonlar genellikle arazi çalışmalarının yapıldığı tarihten önceki zamanlarda tesis edilmiş 

olacağından, önceki yıllarda yapılan tesis ve üretim masraflarının güncelleştirilmesinde çeşitli sorunlar 

yaşanacağından ve özellikle ülkemizdeki enflasyonun neden olabileceği olumsuzlukların ortadan 

kaldırılamaması gibi nedenlerle söz konusu masraflar cari değerleri ile ifade edilmelidir. Buna göre 

tesis masrafları, tesis masraflarının yapıldığı zamandaki fiyatlar (tarihi maliyetler) üzerinden değil de, 

anket ve arazi araştırmalarının yapıldığı tarihte gerçekleşmiş en son üretim döneminin fiyatları 

üzerinden alınmalıdır..  



Tesis dönemi masrafları tesis dönemini kapsayacak şekilde dikkate alınmaktadır. Ancak burada yer 

alan masrafların her yıl yapılması söz konusu değildir. Örneğin arazinin derin işlenmesi sadece birinci 

yıl yapıldığı halde. omca dikimi genellikle birinci, fakat tutmayanların verme de ikinci yılda 

yapılmaktadır. Bunun yanında gübreleme veya bekçi ücreti her yıl yapılan masraflardandır. Masraflar 

toplamına % 3 idari masraf karşılığı (genel idare gideri) her yıl için eklenmelidir.  

Yıllık üretim masraflarının tahmininden sonra bağdan elde edilen üzüm yaprak ve budama artıkları 

gibi ana ve yan ürünlerin miktar ve fiyatları saptanır. Bu veriler kullanılarak yaşlara ve dönemlere göre 

gayri safi üretim değeri ortaya konulacaktır. Çok yıllık plantasyonlar ile kaplı olan arazilerde arazi 

gelirlerinin tespitinde; tesis ve üretim dönemi boyunca yapılan giderle edilen gelirler belirlenmiş ve 

buna göre arazinin yıllık ortalama net geliri hesaplanmış olacaktır. Cari plantasyonlar ile kaplı 

arazilerde gelirler (rantlar), belirli periyotlarla elde edilmekte olmasına karşın, araştırmada söz konusu 

tesislerden sağlanan periyodik gelirler, kullanılmasının kolaylığı nedeni ile yıllık ortalama net gelire 

dönüştürülebilmektedir.  

Cari fiyatlar ile ifade edilen tesis ve üretim masraflarının toplamı ile toplam gelirler arasındaki fark 

olan net gelirler, faizleri (kapitalizasyon faiz oranı üzerinden) ile birlikte ekonomik ömrün sonuna 

toplanmış ve bu toplam, sabit periyodik arazi rantı 
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olarak tanımlanmıştır. 

Ekonomik Ömür ve Tesis Süresi: Değer takdirinde meyve bahçeleri, bağ arazisi ve meyvesiz 

ağaçlıkla kaplı arazilerden sağlanan gelir, periyodik gelir olarak tanımlanmaktadır. Periyodik gelirin 

tahmini için söz konusu tesislerin ekonomik ömürleri içinde yıllara göre getirebilecekleri gelir ve 

yapılacak giderlerin tahmin edilmesi, gelir-gider farklarının hesaplanması ve bu farkların 

kapitalizasyon faiz oranı ile ekonomik ömrün sonuna toplanması gerekmektedir. Tarla bitkilerinde 

ömür bir yıl olduğu halde, meyvelerde ömür uzun yılları kapsamaktadır. 

Periyodisite: Güzergah üzerindeki zeytin ve diğer meyve bahçeleri ile bağ arazilerinin sabit periyodik 

arazi rantı ve yıllık ortalama net gelirlerinin tespitinde ise, meyvecilikte ve özellikle zeytin 

yetiştiriciliğinde genel olarak periyodisiteye eğilim çok fazla olduğundan, mümkün olduğunca zaman 

(geçmiş beş yılın verimi) ve mekan içinde (yörede yeter sayıda farklı yaşlardaki meyve bahçelerinin 

verimleri) yaşlara göre tespit edilen ürün verimlerinin ortalamasının alınmasına dikkat edilmelidir.  

Çıplak Toprak Değerinin Takdiri: Değer takdirinde meyve bahçeleri, bağ arazisi ve meyvesiz 

ağaçlıkla kaplı arazilerden sağlanan gelir, periyodik gelir olarak tanımlanmaktadır. Periyodik gelirin 

tahmini için söz konusu tesislerin ekonomik ömürleri içinde yıllara göre getirebilecekleri gelir ve 

yapılacak giderlerin tahmin edilmesi, gelir-gider farklarının hesaplanması ve bu farkların 

kapitalizasyon faiz oranı ile ekonomik ömrün sonuna toplanması gerekmektedir. 

Sürekli plantasyonlar için saptanan sabit periyodik arazi rantı
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, aşağıda verilen eşitlik (XIII) 

kullanılarak kapitalize edilmiş ve söz konusu plantasyonun çıplak toprak değeri hesaplanmalıdır:   
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          (XIII) 

 

 



Eşitlik (XIII)‘de tanımlanan D0: bağ arazisi, meyve bahçesi ve meyvesiz ağaçlık tesis edilmiş 

arazilerin çıplak toprak değeri, 
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: bağ arazisi, meyve bahçesi ve meyvesiz ağaçlık tesis 

edilmiş arazilerin yıllara göre hesaplanan gelir-gider farklarının faizleri ile birlikte ekonomik ömrün 

sonundaki toplamı, n: bağ ve meyve bahçesinin ekonomik ömrünü ve q= 1+f olup, f: kapitalizasyon 

faiz oranını göstermektedir. 

Belli bir t yaşındaki tesisin ve ağaç değerinin takdiri: Uygulamada genellikle belirli bir yaştaki sürekli 

plantasyonun değerinin takdir edilmesi sorunu ile karşılaşılmaktadır.  

Değerleme tekniklerinin belirli bir olaya uygulanmasında, genellikle belirli bir yaştaki sürekli 

plantasyonun değerinin takdir edilmesi sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bu amaçla belirli bir t yaşındaki 

omca, meyve bahçesi, ağaçlık ve bağın değerinin saptanması gerekmektedir. Belirli t yaşındaki 

plantasyonun çıplak toprak değeri ile ağaçla kaplı arazi değerinin ayrı ayrı takdirinde, geçiş değerler 

yöntemi ve gelecek değerler yöntemi kullanılabilmekte olup, bu iki yöntem de aynı sonucu 

vermektedir 

plantasyonun ekonomik ömrünün başındaki çıplak toprak değeri (D0), q
t 

ile çarpılarak t yılına 

(değerlendirme tarihine) getirilmiş ve bu toplamdan sıfır yılından t yılına kadar olan dönemin 

rantlarının toplamının çıkarılması gerekmektedir. Taşınmazın maliki sıfır yılından t yılına kadar olan 

rantları almış olduğu için bu yaklaşım kullanılmaktadır. Buna göre t yılındaki bir sürekli plantasyonun 

değeri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmalıdır:  

t
t

t RqDD
0

0 )(.

          (XIV) 

Eşitlik (XIV)‘de; Dt: herhangi bir yaştaki bağ arazisi, meyve bahçesi ve meyvesiz ağaçlık tesis edilmiş 

arazilerin ağaçla kaplı arazi değerini göstermektedir. Belirli bir yaştaki tek bir omca değerinin 

hesaplanmasında ise; D0 ile Dt arasındaki farkın dekardaki ortalama ağaç veya omca sayısına 

bölünmesi gerekmektedir [Ağaç veya Omca Değeri = (Dt -D0) / Dekardaki Ortalama Ağaç/Omca 

Sayısı].   

Çok yıllık plantasyonlar ile kaplı olan arazilerde (bağ ve meyve bahçeleri gibi), arazi gelirlerinin 

tespiti için öncelikle tesis ve üretim dönemi boyunca yapılan giderler ve elde edilen gelirler 

belirlenmiştir. Sürekli plantasyonlarda yıllara göre sağlanan net gelirler, faizleri ile birlikte ekonomik 

ömrün sonuna toplanarak, sabit periyodik arazi rantı 
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bulunmaktadır. Periyodik arazi 

rantı
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belirli bir periyot içinde elde edilmesine karşın, araştırmada söz konusu tesislerden 

sağlanan periyodik gelirler, kullanılmasının kolaylığı nedeni ile yıllık ortalama net gelire 

dönüştürülerek verilmiştir. Bunun için sabit periyodik arazi rantı, (q-1/q
n
-1) veya (f/q

n
-1) terimi ile 

çarpılarak, söz konusu sürekli plantasyonun yıllık ortalama net geliri ® bulunmuştur. Bu yolla tespit 

edilen yıllık ortalama net gelir, ―D= R/f‖ formülü ile kapitalize edilerek çıplak toprak değeri 

bulunmaktadır. Her iki yönteme göre hesaplanan sonuçlar aynı olduğuna göre, uygulamada bu iki 

yöntemden biri seçilerek değer takdiri yapılabilecektir.  

Ülkemizde arazilerin kamulaştırılması sürecinde, bir yandan kapama meyve bahçeleri, bağ ve 

meyvesiz ağaçlıklarla kaplı arazilerle karşılaşılırken, diğer yandan da yatırım güzergahları üzerindeki 

arazilerin içinde ve çevresinde (genellikle parsel sınırlarında) tek tek meyveli ve meyvesiz ağaçların 

tesis edildiği görülmektedir. Kapama meyve bahçelerine oranla tek tek farklı tür ve yaşlardaki meyve 

ağaçlarına değer takdir etmek daha güç bir işlemdir. 



Arazide üzerinde tek tek çeşitli meyve ağaçları bulunduğu zaman, bunların ayrı ayrı değerlerinin 

belirlenmesi gerekir. Tek tek farklı tür ve yaşlardaki ağaçlar üretim döneminde ise, önce aynı türlerle 

tesis edilmiş meyve bahçelerinin, yukarıda açıklanan yöntem ile çıplak toprak ve ağaçla kaplı arazi 

değeri takdir edilir ve bu iki değer arasındaki fark, dekardaki normal ağaç sayısına bölünerek birim 

ağaç değeri hesaplanır. Ancak tek tek farklı tür ve yaşlardaki meyve ağaçları tesis döneminde ise, 

toplam tesis maliyetleri üzerinden ve ekonomik ömürlerini tamamlamışlarsa, kereste değeri üzerinden 

değerlerinin takdir edilmesi gerekir. 

 

Tesis döneminde, üretimle ilgili masraf yapılmasına karşın, ürün hiç alınmamakta veya çok düşük 

düzeyde verim alınmaktadır. İkinci dönemde ise, ürün verimi hızla artmaya başlar ve bu artan şekilde 

sürer ve üçüncü dönemde normal verim dönemi olup, bu dönemde verim en yüksek düzeyine ulaşır ve 

genellikle tesisin gelir ve gideri sabit bir seyir izlemeye başlar. Dördüncü dönemde ise yaşlanma ile 

birlikte verim düşmesi başlar. Maliyet hesaplanması açısından tesis ve üretim dönemi olarak iki 

dönem esas alınmaktadır.  

Buna göre de maliyet hesabında tesis ve üretim dönemi için iki ayrı çizelge düzenlenmektedir. 

Uygulama için her meyveye ilişkin tesis döneminin uzunluğunun (verim verme başlayınca kadar 

geçen süre) ve ekonomik ömrün bilinmesi gerekir. Örnek olarak bağı inceleyelim ve tesis dönemini üç 

yıl, ekonomik ömrü de ortalama 60 yıl olarak kabul edelim. Buna göre tesis ve üretim dönemi için 

gerekli çizelgeler aşağıda verilmiştir  
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n=ömür (yıllar) 

ġekil 1-Uzun Ömürlü Bitkilerde Üretim Dönemleri 



Çizelge Yatırım Güzergahında Üzüm Üretiminde Tesis Dönemi Masrafları  

Tesis Unsurları 
YILLAR   

TOPLAM 
1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 

Çit Yapımı     

Arazi hazırlama (Derin sürüm)     

Dikim yerlerinin iĢaretlenmesi     

Çukur Açma     

Fidan Dikim ĠĢçiliği     

Can Suyu     

Çapalama     

Gübreleme     

ilaçlama     

Budama     

Bekçi-Koruma     

Diğer     

Masraflar Toplamı ™     

Genel Ġdare Giderleri (TM X %3)     

Arazi Vergisi (varsa)     

Tesis Masrafları Toplamı tı t2 t3 T 

Sürekli Plantasyonların Yerel Düzeylerde Geçerli Olan ve AraĢtırmada Kullanılan Tesis Süreleri ve 

Ekonomik Ömürleri 

Plantasyonlar  Tesis Süreleri (Yıl) Ekonomik  Ömürler (Yıl) 

Antepfıstığı 12 100 

Armut 4-5 50 

Ayva 4 30 

Ceviz 6-10 80 

Dut 4-5 50 

Elma 4-5 40 

Erik 4 30 

Fındık 4 60 

Ġncir 4-6 40 

Kiraz 4 30 

ġeftali 3-4 20 

Zeytin 6 100 

Mandarin 4 30 

Portakal 4 40 

Badem 5 40 

Limon 4 40 

Nar 4 30 

Yeni Dünya 4 40 

Kayısı 4-5 30 

Trabzon Hurması 5 40 

Bağ 3-4 40-60 

Kavak 7-10 10-15 

Yonca 1 7-10 

Korunga 1 4-7 

 

 

 



ĠRTĠFAK HAKKI 

Kamulaştırma alanının genişliğine veya şeritvari kamulaştırmalarda güzergahın uzunluğuna bağlı 

olarak idarenin önemli miktarda arazi stoku oluşmakta ve projenin gerçekleştirilmesinden sonraki 

dönemde, kamulaştırma ile elde edilen arazinin yönetimi de önemli bir sorun haline gelmektedir. 

Devlet bir yandan yüksek miktarda kamulaştırma bedeli ödemek zorunda bırakılmakta, diğer yandan 

da idarenin mülkiyetine geçen arazilerden gerektiği gibi yararlanılamamaktadır. İdarenin mülkiyetine 

geçen taşınmazların son yıllarda satışa çıkarıldığı ve satış aşamasında da değer takdiri ve satış yöntemi 

bakımından önemli sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu koşullarda yatırım planlaması ve güzergah 

seçimi aşamalarında yapılması gereken en önemli işlemlerden biri de, özel mülkiyete mümkün olduğu 

ölçüde düşük düzeyde müdahale yapılması ve devletin arazi temini harcamalarının sınırlı düzeyde 

tutulması olmalıdır. 

Yatırım alanlarında günümüzde ve yakın gelecekteki gelişmeler de dikkate alınarak, kamulaştırma 

koridorunun belirlenmesi ve mümkün olduğu ölçüde kamulaştırma koridorunun genişliğinin 

sınırlanması gereklidir. Kamulaştırma koridorunun seçilmesinde yaygın olarak yapılan önemli 

hatalardan biri, verimli tarım arazileri üzerine güzergahın oturtulması olup, bu durum bir yandan 

ulusal sermayenin bir parçası ve kıt olan verimli alanların tahrip edilmesine, diğer yandan da olması 

gerekenden daha yüksek kamulaştırma bedeli ödenmesine neden olunmaktadır.  

Yatırım alanlarının seçiminde, alternatifler üzerinde araştırma yapılmadan, doğrudan verimli arazilerin 

seçilmesi, büyük ölçüde idarelerin etüd, plan ve proje, yapım ve kamulaştırma birimleri arasında etkin 

eş güdümün (koordinasyonun) sağlanamamasının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 

İdarenin amaç için yeterli olduğu takdirde (ki genellikle tüneller, viyadükler, boru hatları ve enerji 

nakil hatlarının tesisi amacı için yeterli), belirli bir arazinin derinliği (tünel ve derin galerin 

açılmasında) ve yüksekliği (enerji nakil hatları ve viyadüklerde) üzerinde irtifak hakkı tesis etme 

olanağı bulunmaktadır. Bununla birlikte geçmişte ve günümüzde idare bünyesinde genellikle 

viyadükler ve tüneller için tam kamulaştırma yapılması uygulaması sürdürülmekte olup, bu uygulama 

idarenin kamulaştırma harcamalarının yükselmesine ve yatırımların tamamlanma süresinin uzamasına 

neden olmaktadır. Diğer yandan özellikle kıymet takdiri komisyonları ve yerel bilirkişi kurullarının 

irtifak hakkı tesis edilecek arazilerin bedellerinin (irtifak karşılıklarının) takdir edilmesinde çok önemli 

metodolojik hatalar yaptıkları görülmektedir 

İrtifak hakkı, taşınmaz malikinin mülkiyetle ilgili yetkilerinden bazılarının kullanılmasının, irtifak 

hakkı sahibi yararına yasaklayan sınırlı aynı haktır. Diğer bir ifade ile özel mülkiyet konusu taşınmaz 

mallar üzerine konulan sınırlama ve kayıtlamalardır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 779. 

maddesinde irtifak hakkı; ―Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz 

lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri 

kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde 

kullanmasına katlanmaya mecbur kılar. ….‖. Buna göre irtifak hakkının iki taşınmaz arasında cereyan 

eden bir ilişki olduğu anlaşılacaktır. Ancak, kamulaştırmanın konusu olan irtifakta biri lehine, diğeri 

aleyhine bir yükümlülük yüklenilmiş iki taşınmaz veya idare ile bir taşınmaz vardır. 

Kamulaştırmadaki irtifak hakkında, idare lehine bir taşınmazın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği 

veya kaynaklarında irtifak hakkı tesisi söz konusudur. İrtifak hakkının, intifa hakkı, oturma hakkı 

(sükna), üst hakkı, geçit hakkı ve kaynak hakkı gibi çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan üst hakkı, Türk 

Medeni Kanununda; ―Bir taşınmaz maliki, üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üstünde yapı 

yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabilir‖ (Md.826) 

biçiminde tanımlanmıştır.  

 

 



3194 sayılı İmar Kanununda ―irtifak hakları‖; ―Belediye veya valilikler, imar planlarının uygulanması 

sırasında, bir gayri menkulün tamamını kamulaştırmadan o yerin muayyen saha, yükseklikte ve de-

rinliğindeki kısmı üzerinde kamu yararı amacıyla irtifak hakkı tesis edebilir. Belediyeler veya 

valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin muvafakatiyle, bedelsiz irtifak hakkı verme 

karşılığında, bedelsiz irtifak hakkı tesis edebilir (Md.14)‖ demektedir. 

İrtifak hakkının kurulmasını 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 780. maddesinde; ―İrtifak hakkının 

kurulması için tapu kütüğüne tescil şarttır. İrtifak hakkının kazınılmasında ve tescilinde, aksi 

öngörülmüş olmadıkça taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümler uygulanır. İrtifak hakkının zamanaşımı 

yoluyla kazanılması, ancak mülkiyeti bu yolla elde edebilecek taşınmazlarda mümkündür‖ biçiminde 

ifade edilmiştir. 

İrtifak hakkı, aynen taşınmaz mülkiyetinin tabi olduğu işlem ve prosedüre tabi olacak; kazanılması ve 

kaybı da aynı hükümler dairesinde olabilecektir. Kamulaştırmada tesis edilen irtifak hakkı, herhangi 

bir süreye tabi olmayıp; taşınmaz malikinin rızasına da gerek olmayacaktır. 

İrtifak hakkı kurulmak suretiyle yapılan kamulaştırmalarda, taşınmaz maliki, irtifakın türü ve 

niteliğinin elverdiği ölçüde taşınmazından istifade edebilecek ve mülkiyet hakkını kullanabilecektir. 

İdarelerin, malikin taşınmazından azami derecede yararlanmasını sağlayacak tedbirleri alması ve 

kamulaştırmayı taşınmaza minimum düzeyde zarar verecek şekilde gerçekleştirmesi gerekli olacaktır. 

Bu temel ilkenin idare tarafından da benimsenmesi halinde, özellikle derinden geçen tünellerde ve 

taşınmazın belirli bir yüksekliği üzerinde ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde irtifak hakkı 

kurulacak ve kamulaştırma alanındaki taşınmaza en düşük düzeyde zarar verilerek yatırım 

tamamlanmış olacaktır. 

Ancak idare kamu yararı kararı verilen yatırım projesi nedeniyle taşınmazın tamamının kullanılmasına 

engel olduğu takdirde, taşınmazın mülkiyetinin kamulaştırılması (tam kamulaştırma yapılması) 

gerekecektir. Taşınmazın kullanımına engel olunduğu halde mülkiyet hakkında kamulaştırma 

yapılmazsa, taşınmaz sahibinin kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat davası açma hakkı 

doğabilecektir
vii

.   

İrtifak kamulaştırmasının, mülkiyet kamulaştırmasında olduğu gibi, kamu yararı ve kamu hizmeti 

ölçütlerine uygun olması gerekmektedir. İdarelerin taşınmaz malın mülkiyetini kamulaştırması ihtiyaç 

ve külfet olarak çok gelebilir. Kanun bu durumda idarelere, taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesis etmek 

suretiyle kamulaştırma yetkisi tanımaktadır. Taşınmaz üzerinde kurulabilecek irtifak hakkı, taşınmaz 

malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde tesis edilebilecektir.  

Taşınmaz üzerinde irtifak hakkı kurulması nedeniyle oluşabilecek değer düşüklüğünün takdir 

edilmesinde, taşınmazın yüzölçümü, geometrik durumu, kurulacak irtifakın taşınmaz üzerindeki 

konumu gibi birçok faktörün detaylı olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekecektir. İrtifak 

kamulaştırma bedeli, irtifak tesisi nedeniyle taşınmazın tamamında meydana gelen değer 

düşüklüğünün karşılığıdır. 

 Kıymet takdir komisyonu ve yerel bilirkişi kurullarının irtifak kamulaştırması bedelini, taşınmazın 

tamamında meydana gelen değer düşüklüğünü değerlendirme tarihi itibariyle hesaplayarak tespit 

etmesi gerekmektedir. 

Üzerinde irtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz malın malikinin, irtifak hakkı tesisi için yapılan 

kamulaştırmaya ilişkin her türlü davalarda (kamulaştırma bedelinin tespiti, maddi düzeltim davası ve 

işlemin iptali davaları) taraf olma yetkisi bulunmaktadır. İrtifak kamulaştırması bedelindeki uzlaşma 

teklifi ve bedelin ödenmesi de taşınmaz malikine yapılacaktır. 

Taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesis edilerek inşa edilen tesis daha sonradan ortadan kalktığı 

zamanda, taşınmazın eski haline getirilmesinin mümkün olma olasılığı öncelikle değerlendirilmelidir. 



Arazi üzerinde belirli bir tesisin kurulması ve söz konusu tesisisin ortadan kalkmasından sonra,  

taşınmazın bir işe yaramayacağı anlaşılırsa, bu durum taşınmazın olduğu gibi kullanılmasına önemli 

bir engel oluşacaktır. Taşınmazın, irtifak süresi sonunda tamamen işe yaramaz hale gelme olasılığına 

göre, mülkiyet kamulaştırmasının yapılması da gündeme gelmekte olup, özellikle Yargıtay 

uygulamalarının da bu yönde olduğu unutulmamalıdır.  

İdarelere bazı kanunlarla irtifak hakkı tesisi yoluyla kamulaştırma yapma yetkisi tanınmıştır. Bu 

düzenlemelerden bazıları aşağıdaki verilmiştir: 

3213 sayılı Maden Kanunu ―Maden arama dönemi içerisinde arama sahası özel mülkiyete konu 

gayrimenkul üzerinde kullanma amacına münhasır olmak üzere belli süreler için madenci, Bakanlığa 

müracaat ile irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir. İrtifak ve/veya intifa hakkı karşılığı, 

Kamulaştırma Kanununun uygun olarak seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilir. Arama süresi 

sonunda ön işletme ve/veya işletme talebi söz konusu olduğu takdirde tesis edilen irtifak ve/veya intifa 

hakkının süresi ön işletme ve işletme süresini geçmemek kaydıyla uzatılabildiği gibi yeni irtifak 

ve/veya intifa hakkı talebinde de bulunulabilir. Faaliyetler sırasında sahaya zarar verilmesi durumunda 

ruhsat sahibi adli merciler tarafından tespit edilecek tazminatı arazi sahibine ödemek ve sahayı 

kullanılabilir durumda terk etmekle yükümlüdür. İletme ruhsatı safhasında, işletme sahası özel 

mülkiyete konu gayrimenkul taraftarca anlaşma sağlanmaması halinde ruhsat sahibinin talebi üzerine 

Bakanlıkça 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre kamulaştırılabilir‖ 

3213 sayılı Maden Kanunu‘nda ise 46. maddede irtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma konusu 

düzenlenmiştir. ―Maden arama dönemi içerisinde arama sahası özel mülkiyete konu gayrimenkul 

üzerinde kullanma amacına münhasır olmak üzere belli süreler için madenci, Bakanlığa müracaat ile 

irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir. İrtifak ve/veya intifa hakkı karşılığı, Kamulaştırma 

Kanununun uygun olarak seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilir. 

3213 Sayılı Kanununda, ―madenler devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın 

mülkiyetine tabii değildir‖ (Md.4) biçiminde bir düzenleme yapılmıştır. Bu koşullarda yatay 

mülkiyetin alt kısmı veya diğer bir ifade ile yerin altı devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. BU 

konuda diğer bir düzenleme ise, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile yapılmıştır. Adı geçen 

kanunun 1. maddesinde ―yeraltı suları umumi sular meyanında olup, devletin hüküm ve tasarrufu 

altındadır‖ hükmüne yer verilmiştir. Arzın maliki veya yatay mülkiyet maliki (arazi maliki), toprak 

yüzeyinin altında jeolojik zaman içinde oluşan yeraltı suları ve madenlerin oluşumuna katkı 

yapmamaktadırlar. Öyle ise malikin bu zenginlik kaynaklarının semerelerinden de yararlanma hakkı 

olmamalıdır
viii

. Bu koşullarda yeraltının devletin hüküm ve tasarrufu altında olması nedeniyle kamu 

yararı kararı olan yatırımlar için yeraltının kullanılmasının gerekli olması halinde, altından geçilen 

arazi için bedel ödeme yerine (arazinin derinliğinin mülkiyeti malike ait olmadığından), arzın 

yüzeyinin kullanılmasına kısıtlama getirilip getirilmemesi ile ilgilenilmesi zorunlu görülmektedir.     

Ġrtifak Hakkı Tesisinde Bedel Takdiri ve Uygulamaları 

Kamulaştırma ile güdülen amacın yerine getirilmesi için taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması 

yerine, amaç için yeterli olduğu takdirde, taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya 

kaynaklar üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilecektir. Böylece idare daha az bedel 

ödeyecek ve malik ise, taşınmaz malı üzerinde belirli kısıtlamalar ile tasarrufta bulunabilecektir 

(Md.4). İrtifak hakkı tesisi, özellikle karayolları, madencilik, enerji nakil ve boru hatları inşaatlarında 

sıklıkla tercih edilmektedir. 

İdarelerin taşınmaz malın mülkiyetini kamulaştırması, ihtiyaç ve maliyet değerleri açısından uygun 

olmayabilir. Kanun bu durumda idarelere, taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesis etmek suretiyle 

kamulaştırma yetkisi de tanımaktadır. İrtifak kamulaştırmasının da, mülkiyet kamulaştırmasında 

olduğu gibi kamu yararı ve kamu hizmeti ölçütlerine uygun olması gerekmektedir.  



İrtifak hakkı, sürekli olabileceği gibi, geçici olarak da tesis edilebilir. İrtifak hakkı, taşınmaz malikinin 

mülkiyetle ilgili yetkilerinden bazılarının kullanılmasının, irtifak hakkı sahibi yararına yasaklayan 

sınırlı aynı bir hak niteliğindedir. Diğer bir ifade ile bu hak, özel mülkiyete konu olan taşınmaz mallar 

üzerine konulan sınırlama ve tescili içermektedir.  

Türkiye‘de özellikle petrol ve doğal gaz boru hatları ile enerji nakil hatları güzergahları üzerinde 

yoğun olarak sınırlı ve sınırsız süreli irtifak hakkı tesis edilmesine karşın, bu alanda özellikle irtifak 

kamulaştırma karşılıklarının takdir edilmesinde rasyonel bir değerleme metodolojisi geliştirilememiş 

ve uygulama deneyimi de kazanılamamıştır. Özellikle irtifak hakkı tesisi ile ilgili olarak incelenen 

bilirkişi raporlarının, değerleme yönünden çok önemli hataları içermekte ve rasyonel değerleme 

yaklaşımından çok önyargı ve kişisel inisiyatife dayalı olarak hazırlandığı görülmektedir.   

Arazilerin altından geçirilen petrol, doğal gaz, su ve kanalizasyon hatları ile derin galeri ve tünellerin 

arazi üzerinden geçirilen enerji iletim hatları ve viyadüklerin neden olabileceği gelir eksilmesinin 

hesaplanması açısından; (a) arazinin proje öncesi dönemdeki değeri ve (b) arazi üzerinden veya 

altından belirli bir hattın geçişi veya yararlanma nedeniyle malikin uğradığı zararın değeri ortaya 

konulmalıdır. İrtifak hakkı tesisi nedeniyle malikin uğradığı zarar veya gelir eksilmesi ise, arazinin 

irtifak hakkı kurulmadan önceki ve sonraki net gelirleri arasındaki farka eşit olmaktadır. Tarla 

arazilerinde irtifak hakkı kurulmadan önceki net gelir kolayca bulunabilir. Ancak irtifak tesisinin 

neden olacağı gelir eksilmesi veya uğranılan kaybın hesaplanması, özellikle meyve bahçeleri, bağ 

arazisi ve ağaçlık arazilerde özellik arz etmektedir
ix
.  

İrtifak hakkı tesisi nedeniyle arazilerde birçok olumsuz gelişmeler gözlenebilmektedir. Bu etkiler 

arazilerde gelir ve kapitalizasyon faizini etkileyerek, arsa ve binalarda ise emsal değer ve talebi 

etkileyerek, taşınmazların gelir ve pazar değerlerinin düşmesine neden olmaktadır. Özellikle arazi 

piyasasında, irtifak hakkı tesisinin neden olabileceği olumsuz gelişmeler kısaca aşağıdaki gibi 

sıralanabilir
x
 (Tanrıvermiş 2000): 

- Köprü ve viyadük ayakları, pilon yerlerinin ve diğer iletim hatlarının arazide ağır tarım iş 

makinalarının çalıştırılmasını engellemesi ile etkinlik kaybının oluşması, 

- Arazilerde sürüm (toprak işleme) derinliğinin sınırlanması ve drenajın bozulması, 

- Arazilerde ekilebilecek veya dikilebilecek bitkilerin sınırlanması ve üretim desenindeki değişiklikler, 

- Boru hatları ve viyadük ayakları için arazi üzerinde yapılacak kazı ve inşaat aşamasında, arazide 

verimli üst toprak tabakasının azalması veya niteliğinin kısmen veya tamamen yitirilmesi, 

- Bir parselden diğer parsellere işgücü, girdiler, alet ve makinelerle hayvanların geçişinin göreli olarak 

fazla zaman alması ve üstelik geçişlerde tehlikenin söz konusu olması, 

- Biçimsiz parsellerin oluşumu ve eskisine oranla daha fazla sınır boyunun oluşması nedeniyle makine 

ile ekilemeyen veya hasat edilemeyen alanların kalması ve bunların işletmecilikte etkinlik kaybına 

neden olması ve işletme masraflarını artırması,  

- Kazı işlemleri sırasında tarla yüzeyine çıkan taşların ve sert zemin toprağının toprak işleme (sürüm), 

bakım  ve hasadı zorlaştırması, 

- Karayolu, su kanalı veya boru hatlarının inşası; su kuyusu, kanal, hendek ve çit gibi arazi ıslahı 

yatırımları, işletme binaları ve çiftlik avlusunun bir kısmının tahribine neden olması ve bunların tekrar 

çalışabilir duruma getirilebilmeleri için bazı masrafların yapılmasının gerekli olması, 

- Psikolojik nedenler ve çalışanların iş verimlerinin azalması, 



- Sağlık riskleri (özellikle enerji nakil hatlarının neden olabileceği sağlık sorunları
xi
) 

- Diğer riskler. 

İrtifak hakkı tesisinin taşınmaz üzerinde neden olabileceği olumsuz gelişmeler, arazilerin ortalama 

verimleri ve dolayısıyla net gelirlerinde bir azalmaya neden olabilecektir. Bu gelir azalması, irtifak 

hakkı değerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Değerleme yapan uzman, gelir azalması veya değer 

düşüklüğünün gerekçelerini belirlemek durumundadır. Ayrıca yukarıda sıralanan faktörler pazarda bu 

tür araziler için daha düşük bir talep yaratacak, arazinin satışı için daha uzun zaman gerekli olacak ve 

arazi emsallerine oranla daha düşük bedel üzerinde satılabilecek veya alıcı bulabilecektir. Bu 

koşullarda arazi değerinin takdirinde kullanılabilecek kapitalizasyon oranının -artan risk ve azalan 

talep nedeniyle- yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. Hatta üzerinde irtifak hakkı olmayan veya enerji 

nakil hattı gibi tesislerin geçmediği taşınmazlar, üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olan taşınmazların 

yerine tercih edilebilecektir
xii

.  

Yukarıda açıklanan koşullarla arazi üzerinde kurulacak irtifak hakkı tesisi arazide verim kaybı, masraf 

artışı ve sonuçta net gelir kaybına/düşüklüğüne neden olmasa bile, irtifak hakkı kurulması sebebiyle 

arazinin rahatlığı azalacağından, kapitalizasyon faiz oranı yükselecek ve arazi değeri yine normale 

(çevredeki benzer arazilere) oranla daha düşük olacaktır. Bu nedenle değerlemede kapitalizasyon faiz 

oranını etkileyen faktörler dikkate alınarak, irtifak hakkı tesisinden sonra arazi değerinin takdirinde, 

bölge için belirlenen ortalama kapitalizasyon oranının artırılması yoluna gidilebilir. Ancak bu amaçla 

yapılacak düzeltme, belirlenen ortalama kapitalizasyon faiz oranının 1-2 puan artırmak veya 

eksiltmekle sınırlı tutulmalıdır
xiii

. Bununla birlikte ortalama kapitalizasyon faiz oranında yapılacak 

olumlu ve/veya olumsuz yönlerdeki düzeltmenin gerekçeleri açıklanmalı ve bunlar sadece tarım 

arazilerine olan talebi etkileyebilecek faktörler olmalıdır.  

Kamulaştırma bedeli ve irtifak hakkı karşılığının, 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanunun 

11. maddesinde belirtilen taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırılmasında kullanılan yöntemlere göre 

takdir edilmesi gerekmektedir. Nitekim 2942 Sayılı Kanuna göre, irtifak hakkı kurulmamış gibi 

varsayılarak taşınmazın değeri bulunacak (arazilerde gelir yöntemi ve arsalarda pazar değerine göre) 

ve sonra irtifak hakkı değeri belirlenecektir (Md.11). Tarım arazilerinde irtifak hakkı tesisi nedeniyle 

oluşan değer kaybı, irtifak tesisinden önceki arazi değeri ile irtifak hakkı tesisinden sonraki arazi 

değeri arasındaki fark olup, bunun 2942 Sayılı Kanun‘un 11. maddesi gereğince arazilerde gelir 

yöntemine göre takdiri gerekli olacaktır
xiv

. 

2942 Sayılı Kanun, mülkiyet kamulaştırması hakkında olduğu kadar, irtifak hakkı kurulmasına ilişkin 

hükümleri de içermektedir. Kanunda, irtifak kamulaştırmasıyla ilgili açık olmayan hususlarda, 

mülkiyet kamulaştırmasına ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla uygulanması gerekmektedir
xv

. Üzerinde 

irtifak hakkı kurulacak taşınmazın arsa olmasına göre yapılacak değerlendirmenin, mülkiyet 

kamulaştırmasında olduğu gibi yine emsal karşılaştırması ile yapılması; arazi olması halinde ise, 

arazinin net gelirinin, kapitalizasyon faiz oranının ve diğer tespitlerin de aynı usulle yapılması 

gerekmektedir. 

2942 Sayılı Kanunda ―Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu  kamulaştırma sebebiyle 

taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet 

düşüklüğü kamulaştırma bedelidir (Md.11)‖ hükmüne yer verilmiştir. Gelir yönteminde irtifak hakkı 

değerinin hesaplanmasında ―gelir eksilmesi‖ bulunduktan sonra irtifak hakkının süresi belirlenir. 

İrtifak hakkı tesisi suretiyle yapılan kamulaştırmalarda taşınmazın tamamının irtifak hakkı tesis 

edilmeden önceki değeriyle irtifak hakkı tesis edildikten sonraki değeri arasındaki farkın kamulaştırma 

bedeli olarak tespiti gerekirken, yerel bilirkişi kurulu raporlarında sadece irtifak hakkı tesis edilen 

kısım üzerinden hesap yapılması kanuna aykırı bulunmaktadır
xvi

. Bu değerin hesaplanmasında, sadece 

irtifak hakkı tesis edilen kısım değil, taşınmazın tamamı değerlendirmeye alınır
xvii

. 



İrtifak karşılığının belirlenmesinde, öncelikle irtifak hakkı tesis edilen arazinin niteliği (arazi veya arsa 

gibi) ve irtifak süresinin bilinmesi gerekli olacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, geçici veya sürekli 

irtifak hakkı tesisine bağlı olarak değer biçmede, iki durum söz konusu olup, bunlar kısaca aşağıda 

özetlenmiştir: 

Süreli (Geçici) Ġrtifak Hakkı Tesisi 

Eğer irtifak hakkı kurulması 2-10 yıl yani (n) yıl olup geçici ise, bu durumda (n) yılda meydana 

gelecek net gelir eksilmesi, irtifak hakkı kurulduğu tarihe biriktirilir ve böylece ödenmesi gereken 

zarar miktarı hesaplanır. Bu zararın değeri aşağıdaki eşitlik kullanılarak belirlenebilir: 

Geçici İrtifak Hakkı Bedeli (S0)
nqf .

1-
s.  

q
n

 

Formülde; S0: belirli bir sürede meydana gelecek gelir eksilmelerinin bugünkü değerini veya geçici 

irtifak hakkı değerini, s: irtifak hakkı kurulmasının neden olduğu gelir eksilmesi (irtifak hakkı tesis 

edilen alandan mahrum kalınan kira geliri veya arazinin yıllık ortalama net geliri), f: kapitalizasyon 

(bazen reel) faiz oranı ve q: 1+f‘i göstermektedir.  

Doğal gaz, petrol ve su boru hattı, yol geçirme ve viyadük inşaatları aşamasında, arazinin belirli bir 

kısmından hiç ürün alınamayacağından, buradan elde edilecek normal gelir miktarı doğrudan gelir 

eksilmesini verecektir. Çünkü geçici bir süre için yol geçirilen alandan hemen hemen yararlanma 

olanağı kalmamaktadır. Kamulaştırma bir haksız eylem olmayıp yasal bir işlem olduğundan, 

kamulaştırma ve irtifak hakkının karşılığı tazminat değil, bedel olarak değerlendirilmesi gerekli 

olacaktır. O halde kısa süreli irtifak kamulaştırmalarında zarar veya mahrum kalınan gelir değil, geçici 

irtifak hakkının süresi dikkate alınarak taşınmazın bu süre için çevrede geçerli kira geliri üzerinden 

irtifak hakkı bedelinin hesaplanması gerekecektir. Örneğin, 2 yıllık irtifak hakkı hesaplanırken, 

taşınmazların bulunduğu yer ve niteliklerine göre getirebilecekleri kira gelirinin dikkate alınması 

gerekmektedir
xviii

.  

Geçici irtifak hakkı kurulması durumunda, taşınmazın tamamında daimi irtifak varmış gibi değer 

kaybı hesaplanmaz; taşınmazın o bölümünde irtifak süresince mahrum kalınan gelir veya kira dikkate 

alınarak, uğranılan zarar tespit edilir. Uygulamada daimi irtifak sebebi ile taşınmazın tamamında 

gerçekleşen değer kaybı hesaplandığı halde, geçici irtifak nedeni ile taşınmazın o bölümünde irtifak 

süresince mahrum kalınan gelir veya kira dikkate alınarak uğranılan zararın hesaplanması yerine yine 

taşınmazın tamamında daimi irtifak varmış gibi mükerrer olarak değer kaybı hesaplanması sureti ile 

fazla değere hükmedilmesi doğru görülmemektedir
xix

. 

İrtifak kamulaştırmasına tabi tutulan taşınmazın, irtifak süresi sonunda tamamen işe yaramaz hale 

geleceğine (niteliğine uygun olarak kullanılamayacağına) karar verilirse, mülkiyet kamulaştırmasına 

konu olmuş gibi taşınmaza değer biçilmesi ve mülkiyetin idareye intikaline karar verilmesi gerekir. 

İrtifak hakkı sebebiyle kurulacak tesis sonradan ortadan kalktığı zamanda, taşınmazın eski haline 

getirilmesi mümkün olmadığı, bu tesisin kurulması ve ortadan kalkmasıyla taşınmazın bir işe 

yaramayacağı anlaşılırsa, bu durum taşınmazın kullanımına bir engel oluşturacaktır. Bu koşullarda 

taşınmazın, irtifak süresi sonunda tamamen işe yaramaz hale gelme olasılığına göre, mülkiyet 

kamulaştırmasının yapılması gündeme gelmelidir
xx

. Ancak geçici irtifak hakkı kurulması durumunda, 

taşınmazın tamamında daimi irtifak varmış gibi değer kaybı hesaplanmamalı ve taşınmazın o 

bölümünde irtifak süresince mahrum kalınan gelir veya kira dikkate alınarak, uğranılan zarar tespit 

edilmelidir. 

Geçici irtifak tesisi nedeni ile tahrip olan ağaç varsa, bu ağaçların gelir yöntemine göre değerleri takdir 

edilmelidir. Gelir yöntemine göre ağaç değeri ise, ağaçların kapladıkları yerin kapama bahçe değeri 



bulunduktan sonra, aynı alanın ayrıca tarla arazisi olarak değeri (çıplak toprak değeri) bulunarak 

kapama bahçe değerinden düşüldüğünde, bulunacak değerin (toplam ağaç sermayesi) ağaç sayısına 

bölünerek bulunmalıdır
xxi

. Belirli bir yaştaki tek bir meyve ağacının değerinin hesaplanmasında ise; 

çıplak toprak değeri (D0) ile ağaçla kaplı arazi değerleri (Dt) arasındaki farkın dekardaki ortalama ağaç 

sayısına bölünmesi gerekmektedir [Ağaç Değeri = (Dt -D0) / Dekardaki Ortalama Ağaç Sayısı]. Ayrıca 

kamulaştırma bedeli tespit edilirken, taşınmazın kapama meyve bahçesi veya kavaklık kabul edilmesi 

halinde, meyve ve kavakların değerinin de bu yolla bulunan değer içinde yer aldığı dikkate alınmadan, 

meyve bahçesi ve kavaklara ayrıca değer verilmiş olması ve meyve bahçesi, kavaklar ile söğütlerin 

ilgili idare tarafından alınıp götürüldüğü ileri sürülmediğine göre, ağaçların enkaz değerinin düşülme-

miş olması usul ve yasaya aykırı bulunmaktadır
xxii

. 

İrtifak hakkı tesis eden idare, belirli bir projenin inşaat aşamasında verimli üst toprağı diğer kazı 

materyalinden ayırarak ve inşaat bitiminde aynı şekilde üste sererek, arazinin eski verimli haline 

gelmesini sağlayabilir. Arazi üzerinde kazı yapılması ve inşaatın tamamlanmasından sonra, tamamen 

kamulaştırılan veya irtifak hakkı tesis edilen arazinin eski sahibinin kullanımına bırakılması ve 

arazinin kamulaştırma nedeniyle parçalanması, drenajının bozulması, verimli üst toprak tabakasının (A 

horizonu) kaybı gibi önemli sorunların yaşanmayacağı taahhüt edilebilir
xxiii

.  

Yerel bilirkişi kurulu raporlarında geçici irtifak hakkı tesis edilen parsellerde oluştuğu belirtilen değer 

düşüklüğünün hesaplanma yöntemi önemli bulunmaktadır. Kamulaştırmada bedel tespiti ile ilgili 

hiçbir bilimsel eserde ve yüksek yargı organı kararında, parseldeki değer azalmasının oranının, 

kamulaştırılan veya irtifak hakkı tesis edilen alanın toplam parsel genişliğine oranlanması ile 

hesaplandığına ilişkin bir yöntem veya yaklaşım önerilmemektedir. Buna göre hesaplanan parseldeki 

değer azalması tamamen afaki ve gerçek dışı olup, hiçbir bilimsel ve yasal esasa dayanmamakta ve 

4650 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile de çelişmektedir. Diğer yandan bilirkişi raporlarında geçici 

irtifak hakkı bedeli, -yukarıdaki formül dikkate alınmadan- genellikle yanlış hesaplanmakta (adeta 

farklı yıllara ait olan değerler alt alta yazılıp toplanmakta) olup, ancak ülke ekonomisinde faiz sıfıra 

eşit olursa (ki bu da mümkün değil), yapılan işlem doğru olacaktır.  

Özellikle ülkemizde geçici irtifak karşılığının hesaplanmasında çok önemli metodolojik hataların 

yapıldığı gözlenmiştir. Geçici irtifak hakkı bedelinin hesaplanmasında, irtifak hakkı tesisi nedeniyle 

oluşan gelir kaybı dikkate alınmalıdır. Ancak uygulamada bu amaçla genellikle parselin inşaat süre 

içindeki yıllık ortalama net gelirinden mahrum kalınacağı dikkate alınmakla birlikte, hatalı işlem 

yapılmakta veya parselin gelirinde belirli bir oranda kayıp olabileceği varsayılmaktadır. Örneğin, 

üzerinde geçici işgal tesis edilen arazinin yıllık ortalama net geliri (net kira geliri) 60.000.000 TL/da 

ve kapitalizasyon faiz oranı ise % 5 olarak alınırsa, gelir yöntemine göre belirli bir parselin 1.450 

m
2
‗lik bölümü üzerindeki 3 yıl süreli geçici irtifak bedeli [3yıl*60.000.000 TL/da = 180.000.000 

TL/da*1.450 m
2
&1.000.000 TL]; 261.000.000 TL olarak hesaplanamayacaktır.  

Arazi üzerinde yetiştirilen ürün ve uygulanan münavebe desenine göre, geçici kullanım süresince 

oluşabilecek net gelir kaybının irtifak hakkı bedeli olarak hesaplanması gerekmektedir. Proje 

kapsamında belirli bir parselin 1.438,36 m
2
‘lik kısmında tesis edilecek geçici irtifak hakkı 3 yıl 

boyunca geçerli olacaktır. Buna göre arazinin üzerinde tesis edilecek geçici irtifak hakkı bedeli, 

gelecek 3 yıl boyunca araziden elde edilemeyecek olan gelirin faizleri ile birlikte kapitalizasyon faiz 

oranı üzerinden bugüne indirgenmesi ile hesaplanabilecektir. Buna göre geçici irtifak hakkı bedeli 

aşağıdaki formül ile tespit edilebilecektir:  

Geçici İrtifak Hakkı Bedeli (S0)
nqf .

1-
s.  

q
n

= 60.000.000 *2,7232= 163.392.000 TL/Da 

Toplam Geçici İrtifak Hakkı Bedeli: 1.450 m
2
*163.392= 236.918.400 TL 



Paranın zaman değeri ve ilke biriktirme formülüne göre geçici irtifak bedeli hesaplandığında bulunan 

veya olması gereken bedel, bilirkişi raporlarında hesaplanan bedelden % 10 oranında daha düşük 

olmakta, arazi maliklerine hakkından % 10 daha yüksek bedel ödenmiş ve idare bir anlamda zarara 

uğratılmış olmaktadır. 

Süresiz (Sonsuz) Ġrtifak Hakkı  

İrtifak hakkı kurulması süresiz veya sonsuz yıl için geçerli ise, bu durumda yıllık gelir eksilmesinin 

kapitalize edilmesi gerekir. Diğer bir ifade ile sonsuz yıl için irtifak hakkı kurulması nedeniyle 

meydana gelecek yıllık gelir düşüklüğünün belirli bir kapitalizasyon veya indirgeme oranı ile bugüne 

biriktirilmesi gerekecektir. Bu durumda irtifak hakkı değeri; ―D=R/f‖ formülüyle bulunabilir. Burada; 

D: irtifak hakkı değeri, R: yıllık ortalama net gelir (rant) eksilmesi ve f: kapitalizasyon faiz oranıdır. 

Bu formülle hem irtifak hakkı tesis edilmeden önceki arazi değeri, hem de irtifak hakkı sonrası arazi 

değeri hesaplanır ve ikisi arasındaki fark, irtifak kamulaştırma bedeli olarak dikkate alınır.  

İrtifak kamulaştırması, bir parselin tamamı veya bir kısmı üzerinde kurulabilir. İrtifak hakkı kurulan 

taşınmazın bazı parçalarının mülkiyetinin irtifak hakkı kuran idareye geçmesi gerekebilir. Yani bir 

taşınmaz hem kısmen kamulaştırma, hem de irtifak hakkı tesisine konu olabilir. Örneğin, petrol boru 

hattı geçirilmesi ve yerüstü pompa istasyonlarının kurulması, elektrik direklerinin dikildiği yerler 

(pilon yerleri), su kanallarını ve su düzeyini kontrol etmek amacıyla açılan kuyu ve viyadüklerin 

ayakları gibi yerlerin tam kamulaştırmasının yapılması gerekli olacaktır. İrtifak kamulaştırması değeri 

hesaplanırken, tam kamulaştırılan alanın miktarı, parselin toplam alanından (genişliğinden) çıkarılır ve 

kalan taşınmazın yüzölçümü dikkate alınarak değer düşüklüğü hesaplanır. 

İrtifak hakkı tesisi için yapılan kamulaştırma bedeli mülkiyet kamulaştırması için belirlenen bedelden 

fazla olamaz
xxiv

. Diğer bir ifade ile irtifak kamulaştırma bedeli, hiçbir koşulda (tersine kamulaştırma-

inverse condemination hakkı yasalarda düzenlenmediği takdirde), mülkiyet kamulaştırması için 

belirlenen bedelden fazla olamaz. Taşınmaz üzerinde irtifak hakkı kurulması nedeniyle oluşabilecek 

değer düşüklüğünün hesabında; taşınmazın yüzölçümü, geometrik durumu, kurulacak irtifakın 

taşınmaz üzerindeki konumu gibi birçok faktörün gözetilmesi gerekli olacaktır. Kısaca irtifak 

kamulaştırma bedeli, irtifak tesisi nedeniyle taşınmazın tamamında meydana gelen değer 

düşüklüğünün karşılığıdır. Buna göre, kıymet takdir komisyonu ve yerel bilirkişilerin irtifak 

kamulaştırması bedeli olarak taşınmazın tamamında meydana gelen değer düşüklüğünü değerlendirme 

tarihi itibariyle hesaplaması gerekecektir.  

Uygulamada su, doğal gaz ve petrol borusunun geçtiği yer veya enerji iletim hatları, tüneller ve 

viyadüklerin izdüşümünde kalan yerlerin yüzölçümüne göre değer düşüklüğü hesaplanabilmektedir. 

Ancak sınırsız süreli veya sonsuz yıl için irtifak hakkı tesisi nedeni ile oluşan değer düşüklüğü, 

genellikle taşınmazın tamamında meydana gelmektedir. Bu nedenle taşınmaz malın tamamının 

irtifaktan önceki değerinin bulunması, daha sonra irtifaktan sonraki değerinin hesaplanması ve her iki 

değer arasındaki farkın da irtifak kamulaştırma değeri olarak değerlendirilmesi gerekir. Kamulaştırılan 

taşınmazın irtifak hakkı tesisinden önceki değeri ile irtifak hakkı geçirildikten sonraki değeri 

arasındaki fark, irtifak kamulaştırmasını oluşturur. Yargıtay kararları da bu yöndedir
xxv

. 

İrtifak tesisi nedeniyle oluşan zarar veya değer düşüklüğü, taşınmazların parçalara ayrılmasından ileri 

gelmektedir. Zira tünel, viyadük, yüksek gerilim hattı, su, doğal gaz ve petrol iletim hatları ile ilgili 

olarak oluşan bazı olumsuzluklar daha düşük bir birim arazi değerinin bulunmasına neden olacaktır. 

Bu yüzden arazi üzerinde inşa edilecek enerji iletim, doğal gaz ve petrol boru hatları ile tünel ve 

viyadüklerde oluşabilecek kazalar ve zararların neden olabileceği ölüm tehlikesi, sağlık riskleri, 

çıkabilecek bir yangın ile ürünlerin zarar görme riskleri ile yukarıda sıralanan diğer faktörler, arazinin 

cazibesi ve buna bağlı olarak talebin düşmesine neden olur. Arazinin cazibesi ve talebinde oluşan 

azalma dolayısıyla oluşacak bu değer kaybı, irtifaktan dolayı tamamlayıcı değeri ifade etmektedir.  



Yüksek gerilim hattı geçirilmesi sureti ile tesis olunan irtifak kamulaştırmasında, 2942 Sayılı Kanunun 

11. maddenin son fıkrasına göre değer düşüklüğünün oranı belirlenirken taşınmazın geometrik yapısı, 

irtifaka konu yüksek gerilim hatlarının taşınmazdan geçtiği ve işgal ettiği yer, taşınmazın yüz ölçümü 

ve vasfı dikkate alınmalıdır. Örneğin, bağ olarak kullanılan bir taşınmazda ―inşaat yapılamayacağı‖ 

gibi taşınmazın mevcut durumu ile bağdaşmayan, faraziyeye dayalı gerekçelerle değer kaybı oranı 

belirlenmemelidir. Ayrıca, yüksek gerilim hattı, petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı ile kanalizasyon 

tesisinin geçtiği yer ile bunun dışında kalan bölümlere ayrı ayrı değer kaybı hesaplanmasının mantıki 

bir değerlendirme yöntemi olmadığı unutulmamalıdır. İrtifak kamulaştırmasının belirlenmesinde en 

önemli husus, hesaplanan değer kaybının makul ölçüde olması ve hattın izdüşümündeki mülkiyet 

kamulaştırmasını aşan meblağa ulaşmamasıdır. Boru hattındaki bir arıza sebebi ile verilen zararın 

ayrıca tazmini söz konusu olduğundan, değer kaybı oranı saptanırken, gelecekte olabilecek riskler 

ve/veya kar getirici avantajlar dikkate alınmamalıdır. İrtifak bedelinin, hattın geçirildiği bölümde 

mülkiyet kamulaştırması yapılması halinde ödenecek miktarı aşmaması gerektiği kuralı burada da 

geçerli olacaktır. 

Araziler üzerinden irtifak hakkı tesisinde, mal sahibine ödenecek irtifak hakkı değerinin 

hesaplanmasına yönelik bazı pratik yaklaşımlar da bulunmaktadır. Örneğin, önce elektrik direklerinin 

dikildiği alanın tam kamulaştırma değeri bulunur. Sonra tellerin geçişinden doğan gelir eksilmesi 

bulunup kapitalize edilir. Pratik olarak gelir eksilmesinin kapitalizasyonu sonucu bulunacak değerin 

ortalama olarak tellerin geçtiği alanın değerinin ¼‘ü (% 25) alınarak da bulunabileceği 

bildirilmektedir
xxvi

. Bolton (2003) tarafından ABD‘de yapılan bir araştırmada ise, irtifak hakkı 

tesisinin taşınmazın pazar değerinde % 30 ve daha düşük oranlarda kayba neden olabileceği 

saptanmıştır. Yapılan araştırmada bütün alıcı ve satıcıların özellikle yüksek gerilim hatlarının taşınmaz 

değerini hatırı sayılabilecek düzeyde olumsuz etkilediğini ve önemli bir endişe yarattığını 

göstermektedir. Ancak bu yaklaşımın uygulanması ile ilgili olarak ülkemizde yapılmış herhangi bir 

araştırma bulunmamaktadır. Bu bakımdan bu yaklaşımın ne ölçüde doğru sonuç verebileceği de 

tartışmaya açık bir konudur. Bununla birlikte Yargıtay uygulamalarında, taşınmazın niteliğine uygun 

kullanımını önemli ölçüde etkileyen özel bir durum söz konusu olmaması halinde, arazilerde irtifak 

nedeniyle olabilecek değer kaybının irtifaktan etkilenen alanın mülkiyet değerinin % 35‘ini aşmaması 

gerektiği kabul edilmektedir. 

İrtifak kurulması nedeni ile taşınmazda oluşacak değer düşüklüğünün oranı, taşınmazın cinsi, 

taşınmazın toplam yüzölçümü, kamu hizmetinin niteliği, kamu hizmeti nedeni ile işgal edilecek 

bölümün yüzölçümü, arazinin işgal biçimi, kullanım şekli, irtifak hakkının niteliği, taşınmazda kap-

ladığı alan, yeri ve yönü gibi faktörler dikkate alınarak belirlenmelidir
xxvii

. Zira bazı durumlarda irtifak 

kamulaştırmasına neden olan kamu hizmeti bütün taşınmazın kullanımını etkilerken, diğer bazı 

durumlarda ise, kamu hizmeti sadece bu hizmet sebebi ile taşınmazın fiilen işgal edilen bölümünde 

değer değişikliğine neden olmaktadır. Birinci halde taşınmazın tümündeki değer düşüklüğü; ikinci 

halde sadece fiilen el konulan bölümdeki değer düşüklüğü dikkate alınmalıdır
xxviii

. Bu bedel 

taşınmazın büyüklüğüne, kullanma biçimine, arsa veya tarım arazisi oluşuna, irtifakın varsa iz 

düşümüne veya geçtiği yere ve kapladığı alana göre taşınmazda doğurduğu değer kaybı, genellikle 

yüzde olarak belirlenir ve saptanan bu yüzdeye göre de sonuca ulaşılır. 

Kıymet takdiri komisyonu ve bilirkişi raporlarında, 2942 Sayılı Kanunun 11. maddesine göre, 

taşınmazın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına ve olduğu gibi kullanılması haline göre 

değerinin takdir edilmesi gerektiği halde, tarla arazisi, meyve bahçesi, bağ ve ağaçlık olarak kullanılan 

taşınmazda inşaat (konut, ahır, silo gibi) veya sabit tesisler yapılamayacağı, taşınmazın irtifak hakkına 

konu olan bölümüne veya hattın geçtiği kısımlara tarla tarımına oranla daha yüksek gelir getiren 

meyve ve kavak ağacı  dikilemeyeceği ve bağ tesis edilemeyeceği, doğalgaz boru hattında olabilecek 

arızalar veya arıza riskinin olması, arıza olduğunda ekili ürüne zarar verilebileceği (ki böyle bir zarar 

meydana geldiğinde söz konusu zararın ayrıca tazmini mümkün olduğundan) gibi taşınmazın mevcut 

durumu ile bağdaşmayan ve faraziyeye dayanan gerekçelerle değer kaybının % 1-3, % 10, % 15 veya 

% 25 oranında kabulü ile fazla miktarda değer azalışı belirlenmiş olması, doğru görülmemektedir.  



Bunun yerine kıymet takdiri komisyonu ve bilirkişiler tarafından taşınmazın boru geçirilen bölümünün 

tarıma elverişli durumunu koruduğuna ilişkin değerlendirme yapılmalı ve bu durum dikkate alınarak, 

boru geçişinin taşınmazda meydana getirebileceği değer kaybı hesap ettirilip elde edilecek sonuca göre 

karar verilmelidir
xxix

.  

Genel olarak kabul edilen ilkeye göre özel nedenler olmadıkça, irtifak kamulaştırma bedeli, irtifaka 

konu taşınmazda gerçekleştirilecek kamu hizmeti sebebi ile işgal edilecek yerin değerinden (çıplak 

toprak değeri) daha fazla olamaz. Diğer bir ifade ile irtifak hakkı bedeli, mülkiyet kamulaştırması için 

belirlenen bedelden fazla olamayacaktır. İrtifak hakkına ilişkin kamulaştırmalarda, irtifak hakkının, 

taşınmazın konumunda neden olacağı değer düşüklüğü kamulaştırma karşılığı olduğundan, mülkiyet 

kamulaştırması gibi değer biçilemez. Yargıtay‘ın yerleşmiş ilkesine göre, irtifak hakkı tesis edilen 

alanın tam mülkiyet kamulaştırmasına konu olması halinde belirlenecek değerden yüksek sonuçlara 

ulaştıracak şekilde değer kaybı oranının, çok önemli ve çok özel nedenler mevcut olmadıkça kabul 

edilemeyeceği yönündedir
xxx

.  

İrtifak hakkı kurulan taşınmaz mal üzerinde daha önce, aynı veya başka bir kurum tarafından irtifak 

kamulaştırması yapılmış olabilir. Bu durumda değer biçilirken önceki irtifak durumu ve değeri göz 

önüne alınmalıdır. İrtifak hakkı kurulmadan önceki taşınmazın değeri belirlenirken, mal sahibinin 

önceki irtifak nedeniyle almış olduğu irtifak hakkı değeri taşınmazın normal değerinden 

çıkarılacaktır
xxxi

. Buna göre dava konusu taşınmazda kamulaştırma tarihinden önce tesis edilmiş olan 

irtifak hakkı mevcut ise, önceki ittifak hakkının, taşınmazın tümünde meydana getirdiği değer 

düşüklüğünün tespit edilerek, bu değer düşüklüğünün kamulaştırma bedelinden indirilmesi 

gerekmektedir
xxxii

. 

Viyadük ve Tünellerde KamulaĢtırma ve Ġrtifak Hakkı Tesisi  

Uygulamaları  

Ülkemizde 2942 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile kamulaştırma ile güdülen amacın yerine getirilmesi 

için taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli 

kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynaklar üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı 

kurulabileceği belirtilmiştir. Kamu yaranının yerine getirilmesi anında taşınmaz malın mülkiyetinin 

kamulaştırılması şart olmadığı, yeterli görüldüğü takdirde belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya 

kaynaklar üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilecektir. Böylece idare daha az bedel 

ödeyecek, malik –belirli kısıtlamalarla- taşınmazın üzerinde tasarrufta bulunmayı sürdürebilecektir.  

2942 Sayılı Kanunun en önemli yenilik irtifak hakkı tesisinde ―derinlik‖ kelimesinin ilave edilmesi 

olmuştur. Eğer amaç için yeterli ise taşınmazın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine belirli yatay 

kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilecektir. 

Taşınmazın belirli bir kesimi ve derinliği kullanılarak tünel inşa edilmesi ve taşınmazın belirli bir 

yüksekliği üzerinde viyadük ve tünel inşa edilmesi halinde, amaç için yeterli ise, irtifak hakkı tesis 

edilmesi gerekli olacaktır. Her iki durumda da, arazinin olduğu gibi kullanılmasına önemli bir 

kısıtlama getirilmemesi ve büyük ölçüde hasar verilmemesi halinde, mülkiyetin kamulaştırılmasına 

gereksinim olmayacaktır.  

İrtifak hakkı, bir parselin tamamı ya da bir kısmı üzerinde tesis edilebilir. Bir taşınmaz hem kısmen 

kamulaştırmaya, hem de kısmen irtifak hakkına konu olabilir. Yeraltından petrol boru hattı geçirilmesi 

ve yerüstünde pompa istasyonu kurulması ya da arazi üzerinden enerji nakil hatları geçmesi ve 

bunların dayandığı plonların dikilmesi irtifak hakkı ile birlikte kamulaştırmaya örnek olabilir. Kapalı 

maden işletmelerinde ve tünel açmada durum farklıdır.  

Derinden geçen maden galerileri ya da tüneller için İrtifak hakkı tesisine gerek bile olmayabilecektir. 

Çünkü bunların genelde araziye zarar verecekleri kabul edilmemektedir (idari irtifak). 



 Ancak tünel inşaatına bağlı olarak arazide çökme olduğu zaman varsa zarar-ziyan belirlenerek malik 

ve/veya kullanıcılara ödeme yapılacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından planlanan tünel 

derinden geçmeyecekse, yatırım güzergahının kamulaştırılması gerekebilecektir
xxxiii

. Açık maden 

işletmelerinde maden rezervine göre kısa süreli irtifak hakkı da kurulur. Sürenin sonunda işletme 

sahibi araziyi düzelterek tekrar kullanılabilecek bir duruma getirmek zorundadır (eski haline getirme). 

Rezerv yüksek miktarda ise, açık maden işletme alanları Maden Kanunu‘na, petrol arama ve işletme 

alanları Petrol Kanunu‘na (Md.87) göre kamulaştırılacaktır. Kamulaştırma bedelini, uzun süreli irtifak 

hakkı tesis edilecek arazinin işletme sahibi ödeyecek ve arazinin mülkiyeti ise devlette kalacaktır. 

İrtifak hakkı kurulmasında kamulaştırma tekniğindeki tüm işlemler yapılır. Eğer onaylı imar planı ya 

da ilgili bakanlıkça onaylanmış plan ve projeye göre irtifak hakkı tesis edilirken, belli bir yükseklikten 

sonra inşaat yapılmaması, örneğin Fatih Köprüsü‘nün ya da elektrik enerji nakil hatlarının altına 

rastlayan bazı arsaların bina kat sayısının sınırlandırılması gibi bir durum söz konusu olursa, o zaman 

kamulaştırmaya başlama kararı alınmasa da olur. Karayolları şev sınırları arasındaki taşınmazlar 

kamulaştırıldıktan sonra bu sınırlardan itibaren belirli bir şerit üzerinde de yapı yasağı amacıyla irtifak 

hakkı kurulabilir. Diğer yandan, arazi üzerinde irtifak hakkı kurulurken, arta kalan kısım mal sahibine 

hiçbir kullanma imkanı bırakmıyorsa, istek üzerine taşınmazın tamamının mülkiyetinin 

kamulaştırılması söz konusu olabilecektir.  

İrtifak hakkı değeri hesaplanırken taşınmazın ilk değeri ile irtifak hakkı kurulduktan sonraki değeri 

arasındaki fark alınacaktır. 10 ya da 99 yıllığına kurulan irtifak hakkının değerleri farklıdır. Eğer bir 

taşınmaz üzerinde hem irtifak hakkı kurulmuş, hem de kısmen kamulaştırma yapılmışsa, önce kısmen 

kamulaştırmadan arta kalan kısmın değeri belirlenir, daha sonra bu kısımda irtifak hakkı kurulması 

nedeniyle ortaya çıkan değer azalması hesaplanarak toplam kamulaştırma karşılığı hesaplanacaktır. 

İrtifak hakkı kurulmasında, maliklere yapılacak tebligata irtifak hakkı şartları da yazılacak olup, bu 

amaçla aşağıdaki koşullara yer verilebilir:  

- İrtifak hakkı, tünel, viyadük, boru hatları veya enerji nakil hatlarının tesisi ve işletmeciliğini 

yapılabilmesi için tesis edilmiştir. Parsel sahibi irtifak hakkı tesis edilen alanda tarım yapabilecektir. 

- Geçici ve sınırlı süreli olarak tesis edilen irtifak hakkı için takdir edilen bedel, parsel sahibine bir 

defada ödenecektir. 

- Malik, irtifak hakkı sahasına sabit tesis inşa edemeyecektir. Ağaç gibi çok yıllık ürünler tesis 

edilmeyecek ve tulumba gibi toprağın derinliğine inen tesisler yapılmayacaktır. 

- İrtifak hakkı sahası, boru hatları ve tünel gibi yatırımların güzergahlarının tarımsal amaçlarla 

kullanılmasında, arazinin yatırım güzergahına dik olarak sürülmesi sağlanacaktır.  

- Tünel, boru hatları ve enerji nakil hatları gibi yatırımların bakım ve onarımı gerektiğinde irtifak 

hakkı sahası idare tarafından kazılıp icap eden yapıldıktan sonra, tekrar eski haline getirilecektir. Bu 

durumda arazi üzerindeki ürünlere zarar verilirse, parsel sahibine veya kullanıcısına (kiracı veya 

ortakçılara) zarar-ziyan bedeli ödenecektir. 

Devlet yolları, il yolları, turistik yollar ve otoyolların güzergâhlarında inşa edilecek viyadükler için 

arazi temini ve kamulaştırmada, malikler ve idare açısından en uygun işlemlerin yapılması 

gerekecektir. Güzergah üzerinde inşa edilecek viyadükler, altındaki arazinin kullanımına büyük ölçüde 

zarar vermiyorsa, viyadüklerin ayakları için tam kamulaştırma ve kalan kısımlar için ise irtifak 

kamulaştırmasının yapılması en uygun işlem olacaktır. Uygulamada viyadüklerin altında kalan 

arazinin tamamen kamulaştırıldığı ve bu arazinin yine eski malikleri tarafından kullanıldığı 

görülmektedir. Arazinin oldukça yüksek bir kesiminden geçen (örneğin 30 m, 50 m, 80 m gibi) bir 

viyadük için tam kamulaştırma yapılması halinde, bir yandan idare sahip olduğu arazinin kullanımı ve 

yönetimi ile ilgili sorunlar yaşamakta, diğer yandan da yatırım için gerekli olan arazinin edinimi için 

oldukça yüksek tutarlara ulaşan bedelleri ödemektedir.   



ARSA DEĞERLENDĠRMESĠ 

 
Arsa Vasfı  

Bir taşınmazın arsa olup olmadığı hususunda iki önemli kriter kaynağı bulunmaktadır.Bunlardan 

birincisi Bakanlar Kurulunun almış olduğu 28.02.1983 tarih ve 83/6122  Sayılı Arsa Sayılacak 

Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar‖ olup; ikincisi Yargıtay içtihatları Birleştirme Genel Kurulunun 

17.04.1998 tarih ve E.1996/3, K.1998/1 sayılı kararıdır.  

Arsa Sayılacak ParsellenmemiĢ Arazi Hakkında Karar 

Madde 1  a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı ile İskân sahası olarak ayrılmış 

yerlerde bulunan, 

 

b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup da imar planı ile iskan sahası olarak ayrılmamış 

olmakla beraber fiilen meskûn halde bulanan ve .belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan yerler 

arasında  kalan, parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa sayılır 

Ancak, bu yerlerdeki arazi ve arazi parçalan ziraî faaliyette kullanıldıkları takdirde arsa sayılmaz. 

 

c ) Belediye ve mücavir alan sınırlan dışında olup da konut, turistik veya sınaî tesis yapılmak 

amacıyla, her ne şekilde olursa olsun parsellenen ve tapuya bu yolda şerh verilen arazi ve arazi 

parçaları, 

 

d ) Belediye ve mücavir alan sınırlan dışında olup da deniz, nehir, göl ve ulaşım yolları kenarında veya 

civarında bulunması veya sınai veya turistik önemi yahut hızlı şehirleşme faaliyetleri dolayısiyle ve 

İmar ve îskân Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen alanların sınırlan 

içinde, imar planı ile iskân sahası olarak ayrılan yerlerdeki arazi ve arazi parçalan, arsa sayılır. 

 

Madde 2 — 1 nci maddede açıklanan yerlerde bulunan arazi ve arazi parçalarının rayicine uygun 

olarak bayan edilmesi esastır. 

 

Madde 3 —(10.01.2003 tarih ve 24989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/5007 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile değiĢik)  1 inci maddenin  (a)  ve  (b)  fıkralarında yazıt yerlerde 

bulunan arazi ve arazi parçalan; 

 

a)   Ziraî  faaliyet dışında kullanıldıkları, 

b)   Boş tutuldukları, 

c)   Bir yıldan fazla süre ile nadasa bırakıldıkları, 

d)  Beyanda bulunulması gereken yılı izleyen yılbaşından itibaren 5 yıl içinde herhangi bir şekilde 

ahara devir ve temlik edildikleri, 

takdirde arsa sayılarak, geçmiş yıl vergileri, arsaya ait nispet üzerinden tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. 

 

Madde 4 — 1 inci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı yerlerde bulunan arazi ve. arazi parçalarının 

zirai faaliyette kullanılıp kullanılmadığı vergi dairesince yoklama ile tespit olunur. Bu kararda sözü 

edilen zirai faaliyetin kapsam ve niteliği Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

 

Madde 5 — 1 inci maddenin  (a)  fıkrası kapsamına giren belediyeler, belediye ve varsa mücavir 

alan sınırlan içinde imar planı ile iskân sahası olarak ayrılan yerlerin sınırlarını, bu kararın yayımı 

tarihinden itibaren 1 ay içinde, imar planından çıkartılmış ölçekli ve koordineli paftalar üzerinde 

göstermek suretiyle yetkili vergi dairelerine bildirmekle mükelleftirler. 

 

 

 



İmar ve yol istikamet - planı mevcut olmayan belediyeler bu bildirimi İmar Kanunu hükümlerine göre, 

anılan planın yapılıp yürürlüğe konulmasını izleyen üç ay içinde yaparlar. 

 

Belediye bulunmayan yerlerde bu bildirim, imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en çok üç 

ay içinde valilikler veya valiliklerce yetkili kılınanlar tarafından yerine getirilir. 

 

İmar planındaki İskân sınırlarında yapılacak değişiklikler değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden 

itibaren en geç üç ay içinde ve yukarıda belirtilen şekilde yetkili vergi dairelerine bildirilir. 

 

Yukarıda belirtilen bildirmeyle ilgili görevlerini zamanında yerine getirmeyenler hakkında 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun 148 ve 361 inci maddeleri uyarınca işlem yapılır. 

 

Madde 6 — Bu karar hükümlerine dayanılarak arsa sayılan yerlerin arazi olarak veya arazi sayılan 

yerlerin arsa olarak beyan edilmiş olması halinde, vergileme; ilgili vergi dairelerince re'sen düzeltilir 

ve eksik alınmış vergiler ikmal edilir, fazla alınmış vergiler de mükelleflerine red ve iade olunur. 

 

Madde 7 —17/3/1978 tarih ve 7/15114 sayılı Kararname 1982 Bütçe Yılı sonunda yürürlükten kalkar. 

 

Madde 8 — Bu Karar 1/1/1983 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

Belediyelerce yapılıp usulünce onaylanarak yürürlüğe konulan nazım imar planı 

kapsamındaki taşınmazlar, kamulaştırma hukuku yönünden arsa sayılabilir ise de, bu 

nitelendirmede, nazım imar planının ait olduğu idari birim (büyükşehir İl İlçe, köy belediye ve 

mücavir alan sınırları içindeki yerleşim ve nüfus yoğunluğu ulaşım ve alt yapı hizmetleri ve 

yerleşim merkezine olan mesafe ile taşımazın plandaki konumu ve kullanım biçimi gibi 

unsurlar da göz önünde bulundurulabilir. 

 

Yukarıdaki açıklamaların da ışığı altında, bir yerin arsa olarak kabul edilmesi için 

değerlendirme günü itibariyle : 

 

1. Belediye imar planı içinde olması , 

2. Olmadığı takdirde belediye veya mücavir alan içinde bulunması, 

3. Ayrıca belediye hizmetlerinden yararlanması, 

4. Etrafının meskun olması gerekir. 

 

Kısaca bir taşınmazın arsa sayılabilmesi için; imar planı içerisinde yer alması, ya da imar 

planı içinde olmasa bile hukuken iskana müsait olması lazımdır. 

 

Kamulaştırılan taşınmaz mal tapuda tarla olarak kayıtlı olsa bile, yukarıda belirtyilen koşulları 

sağladığı takdirde arsa sayılabilir. Köy idari sınırları içinde bulunup herhangi bir belediye 

veya mücavir alan sınırları içinde olmayan ve belediye hizmetlerinden yararlanmayan, köy 

muhtarlığınca sunulan hizmetlerden yararlanan taşınmaz, tarım arazisi olarak 

değerlendirilmelidir. Sunulan bu hizmetler ancak objektif değer artıran unsur olarak kabul 

edilebilir.Kamulaştırılan taşınmazın arsa sayılabilmesi için, belediye imar planı sınırları içinde 

bulunması ana kuraldır.  

 

Taşınmazın imar planı kapsamında olması, arsa sayılması için yeterli olmayıp ayrıca belediye 

hizmetlerinden olan yol ulaşım aydınlatma, çöp toplama, su kanalizasyon vs. gibi alt yapı 

hizmetlerinden yararlanması gerekir. 

 



Bu hizmetlerden birinden faydalanması arsa vasfını kazanması için yeterli değildir. 

Taşınmazın mücavir alan içinde bulunması da objektif değer artırıcı unsur olarak kabul 

edilebilir. Bu hususun belediye başkanlığından bir yazı ile sorulması gerekmektedir. 

 

Belediye mücavir alan sınırları dışında bulunan bu gibi taşınmazların çevresinde turistik 

tesislerin akaryakıt istasyonu, kooperatif evlerinin ve diğer sosyal  ve ekonomik faaliyetlere 

konu yeterli tesislerin bulunması onun arsa niteliğini kazanması için yeterli olmayıp, 

28.03.1983  gün ve 83/6122  Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu gibi yerlerin ayrıca 

İmar İskan Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararına konu olup, imar planı ile 

iskan sahası olarak ayrılan yerlerden bulunması ya da konut, turistik, sınai tesis yapılmak 

amacıyla parsellenen ve tapuya bu yolda şerh verilen arazi parçalarından bulunması gerekir. 

 

Henüz imar planı yapılmamış yörelerdeki taşınmazlar mücerret belediye yazısı ve bilirkişi 

raporlarındaki belirlemelerle yetinilerek arsa kabul edilemezler. Ayrıca; henüz imar planında 

bulunmayan taşınmazın arsa sayılabilmesi için, yukarıda sayılan unsurları tşıyıp taşımadığının 

saptanması amacıyla, keşif yapılması keşif tutanağına hakimin genel ve objektif gözlemlerinin 

yazılması , Yargıtay denetimine olanak sağlamak açısından taşınmazın çevresi ile birlikte arsa 

sayılması için gerekli unsurları haiz olup olmadığını gösterecek nitelikte fotoğraflarının 

çevredeki yapılaşma ve tesisleri de, mümkün olduğu kadar mesafe belirterek gösteren ayrıntılı  

plan yada krokisinin ve bağlı olduğu yerleşim merkezi ya da il ilçe, merkezine uzaklığının 

belirlenmesi ve tüm araştırmalar sonucuna göre arsa ya da arazi olarak değerlendirilmesi 

gerekir. 

 

Belediyelerce, yapılıp usulünce onaylanarak yürürlüğe konulan nazım imar planı 

kapsamındaki taşınmazlar, kamulaştırma hukuku yönünden arsa sayılabilir ise de bu 

nitelendirme de, nazım imar planının ait olduğu idari birim ve (Büyükşehir, İl, İlçe, köy,) 

belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşim ve nüfus yoğunluğu, ulaşım ve altyapı 

hizmetleri ve yerleşim merkezine olan mesafe ile taşınmazın plandaki konumu ve kullanım 

biçimi gibi unsurlar da göz önünde bulundurulabilir. 

 

Yargıtay Uygulamalarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan bir taşınmaz 

diğer niteliklere bakılmaksızın arsa olarak değerlendirilir ise de salt kamulaştırma 

amacıyla, kamulaştırılmadan hemen önce veya kamulaştırmadan sonra bu plan kapsamına 

alınan taşınmazın, bu işlemlere tabi tutulmasından önceki niteliklere bakılarak arsa olup, 

olmadığı saptanır. 

 

Emsal Seçimi 

 

Kanunun 11.maddesinin (g) bendi arsalarda yapılacak kamulaştırma bedeli tespitinde, 

kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara karşılaştırma yapılmasını 

öngörmektedir. Değer Takdirinden karşılaştırmaya esas alınacak emsalin kamulaştırma 

gününden önceki (yani kamulaştırmanın onayı veya kamulaştırma işlemi kararından önceki) 

tarihlere ait olması ve özel amaçlı satışa konu olmaması gerekmektedir. Özel amaçlı 

satışlardan kasıt bağışlamaya yönelik muvazaalı satışlar, tapu devir masraflarında kaçınmaya 

kastıyla düşük gösterilen satışlardır. 

 

 

 

 



Bilirkişilerin gerek mahkemece re‘sen celbedilen emsal satış kayıtları ve gerekse taraflarca 

sunulan emsal satış kayıtlarını incelerken özel önem göstermeleri gerekmektedir. Bir emsal 

satışı, özel amaçlı satış olarak değerlendirilmesi durumunda dava konusu parselle benzer 

nitelikteki parselin gerçek değerde satılmadığının somut dayanaklarının raporda gösterilmesi 

gerekmektedir. 

 

Arsa niteliğindeki taşınmaz mala örnek (emsal inceleme karşılaştırması yapılarak değer 

biçilebilir.  Arsalar kamulaştırma gününden önceki özel amaçlı olmayan emsal satışlara göre 

belirlenir. Kanun Emsal satışları öngördüğüne göre taşınmazın satışına ve değerine etkili olan 

niteliklerin dikkate alınması gerekir. Arsada değer, objektif nitelik ve değerlendirmelere göre 

bulunur. 

 

Kamulaştırma bedelinin tespiti davasında , kamulaştırılan taşınmaza yakın bölgeden emsal 

gösterilmesi için taraflara olanak tanınması veya re‘sen emsal araştırmasına gidilmesi 

gerekmektedir. Taraflarca sunulan ve re‘sen celbedilen tüm örnek  (emsal) satışlara ait 

kayıtların mahkeme tarafından tamamlattırılması ve bilirkişi heyeti tarafından inceleme ve 

karşılaştırmanın yapılması gerekir. 

 

Bir taşınmaz satışının emsal olarak alınabilmesi için şu şartların varlığı gerekmektedir. 

 

- Kamulaştırma gününden önce olmalıdır. 

- Özel amaçlı bulunmamalıdır. (banka, cebri icra vs. satışlar gibi) 

- Kamulaştırma yolu ile el değiştirme biçiminde olmamalıdır. 

- Taşınmazın yanında, aynı bölgede veya yakınında ve değişik nitelikte olabilir. 

 

Ülkemizsin ekonomik gelişmesi dikkate alındığında, çok uzun yıllar önce yapılmış satış 

işlemlerinin o zaman için gerek değeri yansıtmış olsa bile emsal seçilmeleri yanıltıcı 

sonuçlara götürebilir. Emeğin yoğunlukta olduğu tarım toplumundan sermaye ağırlıklı sanayi  

toplumu haline dönüşmekte olan ülkemiz şartlarında, kırsal alanlar değerini gittikçe 

yitirmekte, buna karşın kentsel yerleşim alanlarının her geçen gün daha fazla değer 

kazanmakta oluşu eski yıllardaki satışların emsal olma niteliğini önemli ölçüde kaldırır. 5 

senelik bir sürenin dahi toplum hayatında yarattığı değişiklikler dikkate alındığında 15-20 

sene önce yapılmış satışların emsal olarak kabul edilmelerindeki isabetsizlik kendiliğinden 

ortaya çıkmaktadır. Değerlendirme tarihine yakın zamanlarda emsal satışlar mevcut ise eski 

tarihlerdeki satışlar emsal alınamaz. 

 

Kamulaştırılan parselle emsal parsellerin imar uygulaması bakımından aynı özellikleri 

taşıması gerekir. Ayrıca emsalin emlak vergisine esas arsa m2 değeri açısından da dava 

konusu taşınmazla makul bir dengi için de olmasına özen gösterilmelidir. 

 

İmar planlarının uygulanması sonunda kamulaştırmadan arta kalan parçanın bitişik parsel 

malikine satılması halinde satış bedeli belediyece takdir edildiğinden ve bitişik arsa sahibinin 

bu bedeli kabul etmemesi halinde yerinin şuyulandırılarak satılacağı şeklindeki manevi 

baskıdan dolayı, satış fiyatı tarafların rızasına göre oluşmadığından bedel tespiti davalarında 

emsal alınamaz. 

 

Ticari işletme nitelikli emsalin arsa vasıflı taşınmaza uygun emsal olamayacağı Yargıtay‘ın 

bir kararında ifade edilmiştir. 

 



Emsal nitelikleri itibariyle dava konusu taşınmaza benzerliği yanında fiziksel yakınlığı da 

içerir Aynı bölgede yapılan satışların tamamı dışlanarak başka bir bölgede gerçekleştirilen 

bir satışı, tüm dava dosyalarında tek değişmez emsal almak değerlendirmenin yeterince 

yapılmadığı izlenimini vermektedir. Maalesef bilirkişiler genellikle şehirlerinde başka 

emsal satışlar yokmuş gibi işin kolayına kaçmaktalar ve bir veya iki emsali o şehirde açılan 

bütün kamulaştırma tespiti davalarında kullanmaktadır. 

 

Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi davalarının temel unsuru bilirkişi raporunun 

düzenlenmesinde ve denetlenmesinde dayanak olan en önemli husus emsale ilişkin tapu 

kaydıdır. Tarafların bildirdiği veya mahkemece yapılan araştırma sonuçu tespit edilen  ya da 

bilirkişilerce resen bulunan emsal taşınmazlara ait tapu kayıt örnekleri, emsal olduğu ileri 

sürülen satış işlemini bu işlemin taraflarını, satış bedelini, satış tarihini, emsal taşınmazın 

cinsini, yüzölçümünü üzerinde bulunan şerh ve beyanları, kısıtlayıcı kayıtları gösterecek 

biçimde ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünden getirilmeli ve gelen kayıtların bu unsurları haiz olup 

olmadığı dikkatle incelenmelidir. 

 

Bilirkişi kurulu değerlendirme yaparken mevcut olan tüm emsal kayıtları tek tek incelemek 

zorundadır. Herhangi bir emsal satış tarihi belirsiz satış bedeli belirsiz, yüzölçümü belirsiz 

gibi gerekçelerle inceleme dışı bırakılamaz. Bu gibi eksiklikler  mahkemece giderilir. Bilirkişi 

kurulu dahi tapu idaresinde gereken araştırmayı yapmakla yetkili ve görevlidir.  

 

Düzenleme  Ortaklık Payı DüĢülmesi (DOP) 

 

Düzenleme ortaklık payı (DOP) 3194 sayılı Kanunun 18.maddesinde ―arar ve arazi 

düzenlemeleri ― başlığı altında şu şekilde düzenlenmiştir. 

 

“İmar hududu içinde bulunan binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak 

sahiplerinin muvafakati aranmaksızın birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya 

belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada 

veya parsellere ayırmaya müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak 

sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü 

edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen valilikçe kullanılır. 

 

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında 

bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer 

artışları karşılığında düzenleme ortaklık payı  olarak düşülebilir.  

 

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol meydan park 

otopark, çoçuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu 

hizmetlerle ilgili tesislerdin başka maksatlarda kullanılamaz. 

 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü edilen umumi hizmetler için 

yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde eksik miktar 

belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır. 

 

Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme 

ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır. 

 



Bu fıkra hükümlerine göre herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık yapı 

alınmaz Ancak bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani 

teşkil etmez. 

 

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alınanlarından,bu 

düzenleme sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. 

 

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde şüyulanma sadece zemine ait olup, şüyuun 

giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. 

 

Düzenleme sırasında plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı 

ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir..Tamamının veya bir kısmının plan veya mevzuat 

hükümlerine göre muhafazası mümkün görülmeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de 

rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri ilgili parsel 

sahiplerince yapı sahibine ödenemedikçe aralarında başka bir anlaşma temin edilmekdikçe 

veya şüyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam 

olunur. 

 

Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar belediye veya 

valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz. 

 

Düzenleme ortaklık payı (DOP); düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, 

park, yeşil alan, otopark gibi genel hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami 

ve karakol gibi yerler ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere düzenleme dolayısıyla meydana 

gelen ―değer artışları‖ karşılığında düzenlemeye tabii tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden 

önceki yüzölçümlerinden yüzde otuzbeşe kadar düşebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde 

malikin muvafakati ile tespit edilen karşılığı bedeldir. 

 

Düzenleme ortaklık payı oranı; bir düzenlem sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı 

miktarının, bu saha içindeki kadastro  veya emar parsellerin yüzölçümü miktarına orandır.  

Düzenleme  ortaklık payı oranı, düzenlemeye giren taşınmazın düzenleme öncesi 

yüzölçümünün maksimum % 40 dır. Yani alınacak düzenleme ortaklık payı düzenlemeye 

gren tüm arazi ve arsaların düzenlemeye giren kısımlarının yüzölçümleriyle orantılı bir 

şekilde alınmadır. 

 

Kamulaştırma bedeli tespit edilecek taşınmaz imar parseli emsal taşınmaz da kadastro parseli 

ise belirlenen değerden % 40 imar düzenleme ortaklık payının bilirkişilerce fiyattan veya 

yüzölçümünden indirilmesi gerekir. Çünkü kadastral parsellerde % 40 oranında DOP. 

Düşülmesi söz konusu değildir. Kamulaştırılan taşınmaz uygulamalı imar içinde değilse ve bu 

alandaki emsaller esas alınmışsa % 40 imar düzenleme ortaklık payı indirilmeden artırım 

yapılamaz. Yani bedeli tespit edilen taşınmaz ile emsal taşınmazın her ikisi de kadastro veya 

imar parseli ise % 40 oranında DOP düşülmesi söz konusu olmayacaktır. 

 

Bilirkişer; emsal taşınmazın değerini belirledikten sonra onu davaya konu taşınmazla tek tek 

karşılaştırıp, üstün ve eksik yönlerini belirleyip dava konusu taşınmazların gerçek değerini 

bulduktan sonra; bulunan bu değerden veya alandan düzenleme ortaklık payına tekabül 

edecek oranda indirim yapılması gerekip gerekmediğinin belirlenmesi için parsellerin imar 

düzenlemesi oluşmuş parseller olup, olmadıklarının araştırılması gerekir. 

 



Buraya kadar yapılan açıklamalar emsalin imarlı, dava konusu taşınmazın imarsız olması 

durumu halindeki uygulamaya ilişkindir. Tersi durumda yani emsalin imarsız  dava konusu 

taşınmazın imarlı olması halinde, dava dava konusu taşınmazın imar uygulaması sonucunda 

uğramış olduğu kayıp dikkate alınabilir. Ancak bu halde dava konusu, taşınmazın değerinde 

yapılacak artış, fiilen gerçekleşmiş olan düzenleme kaybı oranıyla sınırlıdır. Henüz 

düzenleme görmemiş olan emsalin uğrayacağı düzenleme kaybı oranı hesaplanmak suretiyle 

uygulama yapılamaz. 

 

DEĞERLENDĠRMEYĠ ETKĠLEYEN DĠĞER UNSURLAR 

 

Değer Azaltıcı ve Artırıcı Unsurlar 

 

Kamulaştırılan taşınmazın değerini artırıcı ve azaltıcı bazı hususlara Yargıtay kararlarında yer 

verilmiş Örnek dava ve olaylara dayanarak değeri artıran veya azaltan hususları şöyle 

açıklayabiliriz. 

 

Örneğin taşınmazın etrafında termal otel ve tesislerin bulunması bu taşınmazın aynı amaçla 

kullanıldığı takdirde termal su çıkıp çıkmayacağı ve buna etrafındaki tesisler itibariyle izin 

verilip verilmeyeceği hususları da meçhul olduğundan taşınmaza ek değer verilerek yüksek 

değerlere ulaşılması doğru değldir. 

 

Yine bu taşınmazın değerinin belirlenmesinde belli bir sınıf mensubu olma, belirli bir gelir 

düzeyinde bulunma ve kişisel zevk ile sağlık açısından tercih edilebilecek diğer özellikler esas 

alınmaz. Taşınmazın dağların eteğinde, fabrika dumanlarından etkilenmeyen bir çevrede 

bulunması dikkate alınabilecek bir özellik ise de, dava konusu ile emsal değerlerinde, beş kat 

farklılık yapacak nitelikte kabul edilemez. 

 

Taşınmaz arkeolojik sit alanı içerisinde yer ise; hiçbir zaman imar müsaadesi alamayacağı göz 

önünde tutularak arsa olarak değerleri emsale oranla daha düşük bir şekilde 

belirlenmemelidir. 

 

Bir taşınmazın SİT alanında bulunması, o taşınmazın mülkiyeti hakkını kısıtlayıcı bir etki 

yaratmaz Alım-Satım kiralama işlemleri yapılabilir. Ancak taşınmazın SİT alanı dahilinde 

bulunması SİT alanının türüne bağlı olarak rayiç değerinde düşüklük yaratır. Bu etki taşınmaz 

üzerinde inşaat yapılamaması veya yapılabilecek inşaatın türünün ve yüksekliğinin 

kısıtlanması şeklinde ortaya çıkar. Bu sebeple SİT alanında bulunan bir taşınmazın değeri hiç 

zaman, bu kayda tabi olmayan taşınmazların değerine ulaşamaz.  

 

Tapu kaydındaki Kayıtlamalar 

 

Kamulaştırılan taşınmazın tapu kaydı üzerinde olan ipotek, intifa hakkı, haciz ve vakıf şerhi 

gibi tüm kayıtlamaların, değer tespiti esnasında dikkate alınması gerekmektedir. Mahkemece 

celp edilecek tapu kaydı üzerindeki varsa kayıtlamaların araştırılması icap eder. 

 

Bu gibi haller, taşınmazın değerini doğrudan etkilemez. Taşınmazın satılmak istenmesi 

halinde alıcı adayı kendisinden talep olunan bedele, ipotek veya haciz şerhine sebep olan borç 

miktarını de eklemek suretiyle değerlendirme yapar. Bu borç karşılıklarını alacaklılarına 

ödemek suretiyle bu şerhlerin kaldırılmasını sağlayabilir. İntifa hakkı sahibi ile anlaşmak 

suretiyle, bu şerhin de silinmesi sağlanabilir.  Vakıf şerhleri de ilgili yasa (Vakıflar Kanunu) 

gereğince hesaplanacak taviz bedeli ödenerek kaldırılabilir.  



Tüm bu durumlarda, taşınmazın gerçek değeri de değişmez. Zira alıcı talep edilen bedel ile 

ödenmesi gereken borçlar toplamından fazla bir miktar ödemeye normal şartlarda razı olmaz.  

 

Tapu kaydı üzerindeki kayıtlamalar ile ilgili olarak Yargıtay‘ın vermiş olduğu kararlar 

çerçevesinde örnek olay ve sonuçlara bakmakta yarar bulunmaktadır. 

 

Taşınmazın tapu kaydında rehin şerhi bulunup devam ediyorsa kamulaştırma karşılığına 

aktarılmaması doğru değildir. 

 

Taşınmaz üzerindeki intifa hakkı, kamulaştırma ile bedele intikal ettiğinden, intifa hakkı 

sahibi intifa payına tekabül eden ve bankaya yatırılmış bulunan artırım bedelinin fiilen 

gerçekleşmiş bulunan faizini, bedel artırım davası açmamış olsa bile talep etme hakkına 

sahiptir. 

 

Taşınmaz kamulaştırma yolu ile el değiştirdiğinde intifa hakkı, bedel üzerinde paya orantılı 

olarak devam eder. O nedenle adı geçen taşınmazın ½ sine tekabül edecek artırılmış bedel 

üzerinde intifa hakkı devam edeceğinden, bu miktar paranın bir bankaya yatırılması gerekli 

olup, çıplak mülkiyet ile hak sahibi olanlar ancak intifa hakkı sona erdiğinde bu payları 

oranında alabilirler  İntifa hakkı dikkate alınmadan bedelin çıplak mülkiyet maliklerine 

ödenmesi doğru görülmemiştir. 

 

Taşınmaz üzerindeki intifa hakkı, kamulaştırma ile bedele intikal ettiğinden, intifa hakkı 

sahibi, intifa payına tekabül eden ve bankaya yatırılmış bulunan kamulaştırma bedelini talep 

etme hakkına sahiptir. 

 

Dava konusu taşınmaz üzerinde kamulaştırılmadan önce T.E.K, lehine irtifak hakkı 

mevcuttur. Bu nedenle taşınmazın değerine etkisi konusunda da bilirkişi kurulundan ek rapor 

alınmalıdır; Ayrıca toplam kamulaştırma bedelinden indirilmesinin düşünülmemesi de; doğru 

değildir. 

 

Vefa hakkı, taşınmazı satan kimseye, satın alan tarafından tanınan ve satana tek taraflı olarak 

geri alma hakkı veren bir yenilik doğuran (inşai ) haktır.  

 

BĠNA DEĞERLENDĠRMESĠ 

 

Bina Değerinin Tespiti 

 

İdareler arsa ve arazi kamulaştırılabileceği gibi, bina (yapı kamulaştırması da yapabilirler. 

Örneğin, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesinde “Bu maddede belirtilen kamu 

hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe kamulaştırılmadıkça 

yıktırılamaz” hükmü yer almaktadır. 

 

3194 Sayılı İmar Kanununun 33.maddesi umumi hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat 

yapıları düzenlenmiştir. 

 

―İmar planlarında bulunup da müracaat gününde beş yıllık imar programına dahil olmayan 

yerlerde ; plana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan veya 18‘nci 

madde hükümleri tatbik olunmadan normal şartlarda yapı izni verilmeyen veya 13.madde de 

belirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve haklarında bu madde hükmünün tatbiki istenen 

parsellerde üzerinde yönetmelik esaslarına uygun yapı yapılması mümkün olanlarında 



sahiplerinin istekleri üzerine belediye encümeni il idare kurulu kararıyla imar planı tatbikatına 

kadar muvakkat muvakkat inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna dayanılarak usulüne 

göre yapı izni verilir. 

 

Bu hallerde verilecek müddetin on yıl olması yapı izni verilmezden önce belediye encümeni 

veya il idare kurulu kararının gün ve sayısının on yıllık müddet için muvakkat inşaat veya 

tesisat olduğunun lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu kaydına şerh edilmesi gereklidir. 

Muvakkatlık Müddeti tapu kaydına şerh verildiği günden başlar  

 

Birinci fıkrada sözü geçen bir parselde, esasen kullanılabilen bir bina varsa bu parsele yeniden 

inşaat ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyeceği gibi, birden fazla muvakkat yapıya izin 

verilen yarlarda dahi bu yapıların ölçüleri toplamı yönetmelikte gösterilen miktarları geçemez. 

Bu maddenin tatbikinde kadastrol parsel de bir imar parseli gibi kabul olunur. 

 

Plan tatbik olunurken, muvakkat inşaat veya tesisler yıktırırlar On yıllık muvakkatlık müddeti 

dolduktan sonra veya on yıl dolmadan yıktırılması veya kamulaştırılması halinde muvakkat 

bina ve tesislerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takdir olunacak bedeli 

sahibine ödenir. 

 

Kanununun 11.maddesinin (h) fıkrası Anayasa Mahkemesinin 2002/79 Esas 2003/29 Karar ve 

9.4.2003 tarihli kararıyla, Anayasa aykırılık teşkil ettiğinden iptal edilmiştir. (h) fıkrası, iptal 

öncesinde; yapı bulunan taşınmazlara değerlendirme tarihindeki (idarenin kamulaştırmaya 

ilişkin belgeleri mahkemeye verdiği tarih) resmi birim fiyatlarının, yapı maliyet hesaplarının 

ve yıpranma payının belirtilerek değer biçilmesi gerektiğini düzenlemektedir. 

 

Yerel bir mahkemede devam eden bir davada def‘i yolu ile Anayasa Mahkemesine 

başvurulmuş ve başvuru gerekçesinde; 

 

Anayasanın 46.maddesinin 4709 sayılı Kanunla değiştiği; bu maddede kamulaştırma bedeli 

ile ilgili kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödeneceğinin belirtildiği; 

buna rağmen 2942 sayılı Kanunun 11/h bendine göre davanın açılma tarihinden itibaren 

değerlendirme yapılması halinde tespit edilen bu bedelin 4650 sayılı Kanunla değişik 

10.maddesinin düzenlendiği şekilde yargılama süreci sonunda aradan geçen zaman nedeniyle 

Anayasanın 46.maddesinde belirtilen gerçek değer olamayacağının ekonomik ve piyasa 

şartları gereği açık olduğu; davanın açıldığı tarihin yılın son günlerine gelmesi durumunda 

yaklaşık bir yıl öncesinde açıklanan birim fiyatlara göre değerlendirme yapılmasının adaletsiz 

bir durum oluşturduğu bu durum Anayasamızın 46.maddesine Anayasamızın mülkiyet 

hakkının 35.maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

 

Mahkemenin iptal gerekçesinde ise şu hususlara yer verilmiştir. ―İtiraz konusu 2942 sayılı 

Yasanın 4650 sayılı Yası ile değişik 11.maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kamulaştırılacak 

taşınmazın üzerinde yapı olması halinde kamulaştırma bedelinin tespiti için bilirkişilerce 

yapılacak hesaplamalarda Bayındırlık Bakanlığınca kamulaştırmanın yapıldığı yıl için 

hazırlanmış olan resmi birim fiyatları yapı maliyet hesapları ve yıpranma payının esas 

tutulması öngörülmektedir‖ 

 

Anayasanın 46.maddesinin 03.10.2001 günlü, 4709 sayılı Yasa ile değiştirilmeden önceki 

metninde, kamulaştırma bedelinin tespitinde diğer unsurların yanı sıra ―kamulaştırma 

tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri ― esas alındığı halde yapılan 

değişiklikle ―gerçek karşılık ― esas benimsenmiştir. Buna göre kamulaştırma bedeli olarak 



Anayasada öngörülen miktar ―gerçek karşılık olduğundan bedele dair yasa ile yapılan 

düzenlemenin bu miktara ulaşmaya elverişli olması gerekir. 

 

İdarenin, malikin rızasına gerek olmaksızın yapabileceği bir işlem olan kamulaştırmada, itiraz 

konusu kural uyarınca kamulaştırma bedelinin saptanmasında kamulaştırma tarihinin esas 

alınması idarenin mahkemeden kamulaştırma bedelinin tespitini istediği süreye kadar gerçek 

zamanın belirsiz ve uzun olabilmesi nedeniyle gerçek karşılığa ulaşmayı engelleyebilecektir. 

Ayrıca kamulaştırma tarihinin esas alınması söz konusu sürelerin farklı olması nedeniyle aynı 

konumdaki kişilere farklı karşılıklar ödenmesi sonucunu da doğurabilecektir. 

 

Bu nedenlerle itiraz konusu kuralda benimsenen hesaplama yöntemi değil fakat, bedelin 

tespitine esas alınacak ―kamulaştırma tarihi ―ibaresi Anayasanın 46.maddesine aykırıdır. 

 

Öte yandan , Anayasanın 35 maddesinde ―Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu 

haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması 

toplum yayarına aykırı olmaz denilmektedir. 

 

Kamulaştırma, malikinin rızası olmaksızın , Devletin kamu yararına özel mülkiyeti sona 

erdiği bir işlemdir. Bu durum gözetilerek malikin mülkiyet hakkının zedelenmesi için 

Anayasanın  46.maddesinde gerçek karşılık esası benimsenmiştir. 

 

Belirtilen nedenle gerçek karşılığı ulaşmayı engelleyen düzenlemelerin Anayasanın 

35.maddesinde yer alan mülkiyet hakkını da zedeleyeceği açıktır.  Kamu Yararı bulunması , 

kamulaştırma kararının yasada gösterilen esas ve usullerine uyulması, gerçek karşılığın peşin 

ve nakden ödenmesi kamulaştırmanın Anayasal öğeleridir. Bu öğelerden birinin bulunmaması 

kamulaştırma işlemini anayasa aykırı hale getireceği gibi, Anayasanın 35.maddesi ile korunan 

ve sınırları belirtilen mülkiyet hakkına da aykırılık oluşturur. 

 

―Gerçek karşılığın ― bulunmasına engel teşkil eden itiraz konusu kuraldaki ― kamulaştırma 

tarihi‖ ibaresi Anayasanın 35. ve 46.maddelerine aykırıdır. 

 

 İptali gerekir. 

 

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinde dikkat edilecek nokta, (h) bendinde yer alan 

―kamulaştırma tarihi ibaresi Anayasanın 46.maddesine aykırı bulunmuştur. İptal neticesinde 

(h) bendinin metni şu şekil almıştır. 

 

h) Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı ve maliyet hesaplarını ve yıpranma payını “, 

 

―Kamulaştırma tarihi ― ibaresi iptal edilmekle birlikte, kamulaştırılan yapıların 

değerlendirilmesinde benimsenen hesaplama yöntemi aynen korunmuştur. Yani yapının 

toplam alanın resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesapları ile çarpılması ve yıpranma 

payının düşülerek değer biçilmesi esası devam etmektedir.  

 

Ancak, burada resmi birim fiyatlarının açıklanma tarihi ile dava tarihi arasında geçen süreye 

ilişkin çelişkili bir durum bulunmaktadır. Örneğin yapıya ilişkin resmi birim fiyatları her yıl 

Ocak veya Şubat aylarında açıklanmakta; ancak dava 31 Aralık tarihinde açılabilmektedir. Bu 

durumda 31 Aralıkta açılmış olan davada yılın henüz başlarında açıklanmış olan ve bir yıl için 

geçerli olan resmi birim fiyatlarına göre yapı değeri tespit edilecektir. 



Kanaatimizce, resmi birim fiyatlarının açıklandığı tarihi ile değerlendirilmeye esas tarih 

arasında geçen sürede meydana gelecek ekonomik kaybın telafisini sağlayacak Kanuni bir 

düzenlemeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Resmi birim fiyatlarının açıklandığı tarih ile 

değerlendirmeye esas tarih arasındaki geçen sürede gerçekleşen Tüketici  Eşya fiyat endeksi 

(TÜFE) rakamlarının yapı maliyetine uygulanması ile bu kaybın karşılanabileceği 

düşüncesindeyiz. Şunu da ifade etmek gerekirse; resmi birim fiyatlarına dayalı yapı bedelinin 

hesaplanmasının çok gerçekçi ve tutarlı bir uygulama kanaatinde değiliz. Çünkü 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 9.maddesi ile; tutarsızlığı ve günün şartlarına uygun olmamasından 

dolayı ihalelerde resmi birim fiyatlarına uyma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. 2942 Sayılı 

Kamulaştırma Kanununda da Avrupa Birliğine uyum süresi çerçevesinde yapılan bu 

değişikliğe uygun bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 

 

Sonuç itibariyle, bilirkişi raporları resmi birim fiyatlarına uygun olarak düzenlenmelidir. 

Binanın şekline ve yapısına göre birim fiyatını belirleyen unsur Bayındırlık Birim Fiyatlarıdır. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ―Mimarlık ve Mühendislik Hizmet bedellerinin 

Hesabında Kullanılacak Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Resmi 

Gazetede yayımlanmaktadır. 

 

İdarenin, taşınmazın üzerinde bulunan binanın özelliklerini net olarak tespit etmesi 

gerekmektedir. Mahkeme Bilirkişileri, kıymet takdir komisyonunun değerlendirmeye esas 

aldığı miktara göre hesaplamayı yapması gerekmektedir. Örneğin binanın alanı kıymet 

takdir komisyonu tarafından eksik hesaplanmışsa taşınmaz sahibinin maddi düzeltim 

davası açması gerekmektedir. 

 

Öncelikle taşınmaz üzerindeki yapının niteliğinin tespiti gerekmektedir. Taşınmazın niteliğine 

göre, yukarıdaki birim fiyat listesindeki hangi gruba girdiği belirlenmelidir. Yapı için tespit 

edilen birim fiyatın değerlendirmeye esas yıla ait; yani kamulaştırma belgelerinin mahkemeye 

verildiği dava tarihide geçerli birim fiyatı olması gerekmektedir. Eğer yapı yıkılmış ise tanık 

dinletilmesi enkazın incelenmesi ve yakın çevredeki benzer yapılarla mukayese edilmesi 

mümkündür. 

 

Yapının tespit edilen yüzölçümü ile yapının sınıfına göre bayındırlık yapı maliyet birim fiyatı 

çarpılır ve bundan yıpranma payı düşülerek  değer biçilmelidir. Herhangi bir sebeple, birim 

fiyatları uygulanmaktan vazgeçilemez. 

 

Taşınmaz üzerinde bulunan taşınmaz yapının mütemmim cüzleri değerlendirilmez. Çünkü 

mütemmim cüzler binanın vasfı ve çeşidinde etkili olan ve değerlendirmede nazara  alınan 

unsurlardır. Binanın mütemmin cüzü olmayan yapıdan ayrı olan bahçe duvarı gibi yapılar, 

Bayındırlık Birim Fiyat Listesinde belirtilen esaslara göre binadan ayrı olarak değerlendirilir. 

 

Yapının değeri tespit edildikten sonra yapının sınıfı, durumu ve yaşına uygun yıpranma 

payının düşülmesi gerekmektedir. Yıpranma payının resmi listelerden alınması 

gerekmektedir. 

 

Yıpranma payı düşülürken gerekçeleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir. Herhangi bir 

açıklama yapılmadan yüksek oranda yıpranma düşülemez. Ayrıca mücerret ve genel ifadelerle 

yıpranma karşılığının belirlenmesi de doğru değildir. Kamulaştırılan gayrimenkullerdeki  

binanın, gerçek inşaat tarihi tespit edilmeden yıpranma payı hesaplanamaz. 

 



Örneğin, 10 dekar geniĢliğinde bir parsel üzerinden …… karayolu için viyadük inĢa edilmiĢtir. 

Arazi üzerinde 14 adet viyadük ayağı bulunmakta olup, her bir direk için 10x10 m’lik alan tam 

kamulaĢtırılmıĢ olsun. Bu koĢullarda viyadük ayaklarının inĢa edileceği kısmın mülkiyetinin 

kamulaĢtırılması ve bu kısmın geniĢliğinin (1.400 m
2
) toplam parsel geniĢliğinden (10.000 m

2
) 

çıkarıldıktan sonra, geri kalan kısmın (8.600 m
2
) irtifak hakkı tesisinden önceki değeri ile bu 

hakkın tesisinden sonraki değeri arasındaki fark belirlenir. Bu durumda irtifak hakkı değeri 

aĢağıdaki yolla hesaplanabilecektir: 

 Ġrtifak KamulaĢtırma          Tam KamulaĢtırılan           Ġrtifak KamulaĢtırma 

 Değeri (KarĢılığı)       =       Parçanın Değeri         +     Değeri (KarĢılığı) 

   

 

KamulaĢtırma Kanununun 11/3. maddesi uyarınca arazilerde taĢınmaz malın değerlendirme 

tarihindeki mevki ve Ģartlarına göre olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirine 

göre, Arsa niteliğindeki taĢınmaz mala emsal inceleme ve karĢılaĢtırması yapılarak değer biçilir. 

Bir yerin arsa sayılabilmesi için Belediye imar planı içinde bulunması, değilse Belediye veya 

mücavir alan sınırları içinde bulunmakla birlikte Belediye hizmetlerinden yararlanması ve 

etrafının meskun bulunması gerekir. 

KamulaĢtırılan arsa niteliğindeki taĢınmazın değeri, kamulaĢtırma gününden önceki özel amacı 

olmayan emsal satıĢlara göre belirlenmek zorunda olup, emsal ile kamulaĢtırma konusu 

taĢınmazın bütün yönleriyle karĢılaĢtırılması gereklidir. Bu yön gözetilmeden hazırlanan idare 

ve bilirkiĢi raporu  geçersizdir. 

KamulaĢtırma tarihinden önce ……. lehine tesis edilmiĢ irtifak hakkı mevcut ise söz konusu 

irtifak hakkının taĢınmazın tümünde meydana getirdiği değer düĢüklüğü oranı belirtilerek, bu 

değer düĢüklüğünün kamulaĢtırma bedelinden indirilmesi gerekir.Bu durum dikkate alınmadan 

tespit edilerek ödenen kamulaĢtırma bedeli fazla ödemedir. 

2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 11/son maddesi uyarınca irtifak hakkı karĢılıkları bu hak 

nedeniyle taĢınmazın tamamında meydana gelecek değer kaybıdır. Bu itibarla dava konusu 

taĢınmazın irtifak hakkı kurulmasından önceki tüm değerinin tespit edilmesi ve bundan sonra 

…………………….. nedeniyle taĢınmazın tamamında meydana gelecek değer düĢüklüğü 

oranının belirlenmesi ve bu oranla taĢınmazın tüm değerinin çarpılması sonucu irtifak hakkı 

karĢılığının hesaplanması gerekir. 

TaĢınmazın yıllık net geliri hesaplandıktan sonra bilimsel yöntemle m2 değerinin bulunması ve 

irtifak hakkı tesisinden dolayı oluĢacak olan değer kaybının miktar ve oran olarak 

belirtilmesiyle sonuca gidilmesi gerekir, taĢınmazdan ….. yıl süreyle yararlanılamayacağından 

bahisle ve tazminat niteliğinde olarak …. yıllık net gelir kaybının irtifak hakkı tesisi bedeli 

olarak hesaplanması doğru değildir.  

Ġrtifak hakkı tesisi için yapılan kamulaĢtırma bedeli mülkiyet kamulaĢtırması için belirlenen 

bedelden fazla olamaz. 

 



KamulaĢtırmaya konu taĢınmaz tapuda kayıtlı değil ise, bu itibarla da irtifak bedellerinin 

belirlenmesinde önem arz eden taĢınmazın tamamının yüzölçümünün miktarını tespit olanağı 

yoktur. Ġrtifak hakkı bedelinin ödenmesi tapuda kayıtlı olmayan bir taĢınmaza iliĢkin ise, 

taĢınmazın mülkiyet hakkı olarak mal sahibi adına tapuya tescil edilmesi bedel ödenmesi için 

Ģarttır. 

KamulaĢtırılan taĢınmazın tapu kaydı üzerinde mevcut olan ipoteğin bedele yansıtılması 

gerektiği düĢünülmelidir. 

TaĢınmazın niteliğine uygun kullanımını önemli ölçüde etkileyen özel bir durum söz konusu 

olmaması halinde, arazilerde irtifak nedeniyle olabilecek değer kaybının irtifaktan etkilenen 

alanın mülkiyet değerinin %35 ini aĢmaması gerektiği kabul edilmeli, 

Geçici irtifak hakkı tesisi için yapılan kamulaĢtırma bir haksız eylem olmayıp yasal bir iĢlem 

olduğundan, kamulaĢtırmaya konu irtifak hakkının karĢılığı tazminat değil bedeldir. O halde, 

kısa süreli irtifak kamulaĢtırmalarında KamulaĢtırma Yasasının 11.maddesinin son fıkrası 

hükmü gereği hesaplanması gereken kıymet düĢüklüğü, mahrum kalınan gelir değil taĢınmazın 

bulunduğu yer ve niteliklerine göre getirebileceği kira geliri olması gerekir, net gelire göre hesap 

yapılması doğru değildir, 

Emsal tapu kayıtları tespit edildikten ve taĢınmazın imar parseli olup olmadığı, Belediye Ġmar 

Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden sorulup saptandıktan sonra, incelenen emsal, (Ġmar 

Kanununun 18/2. maddesine göre düzenlemeye tabi tutulmak veya kamu hizmetine tahsis 

edilmek üzere terk suretiyle) imar parseli niteliğini kazanmıĢ olup ta kamulaĢtırma konusu 

taĢınmazın bu nitelikte olmaması halinde, kamulaĢtırma konusu taĢınmazın, yukarıda 

açıklandığı üzere yapılacak karĢılaĢtırmadan sonra bulunacak değerinden, Ġmar Kanununun 18 

inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gözetilerek, düzenleme ortaklık payına tekabül edecek 

oranda indirim yapılması gerektiği de dikkate alınmalıdır.Kıymet takdir raporunda, uygun 

karĢılaĢtırma yapılmadan ulaĢılan değerin tespitinde kullanılan oran ve hesaplama Ģekli 

gösterilmeden düzenleme ortaklık payının düĢüldüğünün belirtilmesi yeterli değildir. 

Emsal taĢınmazların değerlendirmeye esas alınan satıĢlarını gösterir tapu kayıtlarının (alıcı-

satıcı-satıĢ tarihi ve satıĢ bedelini gösterir) bilgi ve belgeler dosyada yer almalıdır. 

Vergi beyanları ve resmi makamlarca yapılan kıymet takdirleri genellikle taĢınmazın gerçek 

değerini tam olarak yansıtmamakta olup, bu husus kamulaĢtırma konusu taĢınmaz için olduğu 

kadar emsal içinde geçerlidir ve emsal karĢılaĢtırması yapılırken dikkate alınması yasa 

gereğidir. 

-KamulaĢtırılan taĢınmazın tapu kaydında mevcut olan haciz Ģerhinin tespit edilen 

kamulaĢtırma bedeline yansıtılması gerekir. 

KamulaĢtırma Kanununun 11. maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince bedelin tespitinde etkisi 

olan tüm unsurlar gerekçeleri ile ve değere katkı oranları ayrı ayrı belirlenip dayanakları da 

gösterilmek suretiyle belirlenmesi gerektiği, oysa kıymet takdir ve bilirkiĢi kurulları 

raporlarının bu esasları karĢılamadığı gözlenmektedir. 

KamulaĢtırılan taĢınmazın kadastro, emsal taĢınmazların imar parseli olduğu anlaĢıldığı 

takdirde, kamulaĢtırma konusu taĢınmazın emsallerle karĢılaĢtırılması sonucu bulunan 

değerinden düzenleme ortaklık payına denk gelecek oranda indirim yapılmalıdır. 

Arsa niteliğindeki taĢınmazlara değer biçilirken değerlendirme tarihine yakın zamanlarda ve 

yakın yerlerdeki gayrimenkul satıĢları emsal alınarak, yapıya da resmi birim fiyatları esas 

alınarak değer biçilmesi ve kamulaĢtırma bedelinin tespiti gerekir. 



TaĢınmaz arsa niteliğinde kabul edilerek değerlendirme yapmadan önce bu konuda belediyeden  

taĢınmazın içinde bulunduğu imar planının niteliği (uygulama veya nazım) ve belediye 

hizmetlerinin hangisinden ne suretle yararlandığının açıkça belirtilmesine yönelik bilgi yazılı 

olarak sorulmalıdır. 

Bakanlar Kurulunun Yargıtay'ca kısmen benimsenen 28.2.1983 gün ve 1983/6122 sayılı kararı 

uyarınca, imar planında yer almayan bir taĢınmazın, arsa sayılabilmesi için belediye veya 

mücavir alan sınırları içinde olmakla beraber, belediye hizmetlerinden (belediyece meskun 

olduğu için veya meskun hale getirileceği için sunulan yol, su, elektrik, ulaĢım, çöp toplama, 

kanalizasyon, aydınlatma vs.) yararlanan ve meskun yerler arasında yer alması gerekir. 

TaĢınmaz belediye nazım imar planı içinde ise, Yargıtay Ġçtihatları BirleĢtirme Büyük Genel 

Kurulunun 17.4.1998 gün ve 1996/3-1998/1 Sayılı Kararı uyarınca, bu plan kapsamına alındığı 

tarih ve plandaki konumu, altyapı hizmetlerinden yararlanma ve ulaĢım olanakları, belediye 

merkezine uzaklığı, kullanım biçimi itibariyle iskan amacına yönelik yapılaĢma olasılıkları da 

değerlendirilmek üzere araĢtırılmalıdır. 

4650 sayılı Yasayla değiĢik 2942 sayılı Kanuna göre idaremizin kamulaĢtırma bedelini ve 

kamulaĢtırılmasına karar verilen taĢınmazın tescilini isteme hakkının doğması ve sözü edilen 

Yasanın 8. maddesi uyarınca anlaĢarak satın alma teĢebbüsünün sonuçsuz kalması için idare 

olarak  Yasanın 7. maddesinde belirtilen mercilerden araĢtırılmamıĢ, taĢınmaz mal maliklerine 

usulüne uygun olarak anlaĢmaya varabilmek için davetiye yapılmamıĢ ise bu durumda 

idaremizin  bedel tespiti ve tescil talep etme hakkı doğmamıĢtır. 

2942 sayılı KamulaĢtırma Yasasının 4650 sayılı Yasa ile değiĢik 10. maddesinin ilk fıkrası 

hükmünde öngörüldüğü üzere; kamulaĢtırmanın satın alma yöntemi ile yapılamaması halinde 

idare 7. maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8. madde uyarınca yaptırmıĢ olduğu bedel 

tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taĢınmaz malın bulunduğu 

yer Asliye Hukuk Mahkemesine baĢvurarak, taĢınmazın kamulaĢtırma bedelinin tespiti ile bu 

bedel karĢılığında idare adına tesciline karar verilmesini ister. Buna göre, davacı idarenin, 

kamulaĢtırılan taĢınmaz malın bedelinin tespitini ve adına tescilini mahkemeden isteme 

hakkının doğması için öncelikle 8. madde hükmü uyarınca mal sahibi ile anlaĢma yoluyla satın 

alma giriĢiminin sonuçsuz kalması gerekir. 

Tebligat Yasasının 28, Tüzüğün 46. maddelerine ve Yargıtay uygulamalarına göre, adresi 

bulunmayan kiĢilere ilanen tebligat yapılabilmesi için, muhatabın adresini bilmesi olası özel ve 

resmi kurumlardan (askerlik Ģubesi, vergi, nüfus, tapu daireleri gibi) sorulması ve bu 

araĢtırmalar sonucu adresin tesbit edilememesi halinde ilanen tebliğ yöntemine baĢvurulması 

gerekir. Yine KamulaĢtırma Kanununun 7. maddesine göre, idarenin, kamulaĢtırılacak 

taĢınmaz malların sahiplerini Ve bunların adreslerini tapu, vergi ve nüfus kayıtlarından 

araĢtırarak tesbit etmesi, bu yolla belirlenemezse, haricen araĢtırması gerekir. 

KamulaĢtırma yapılmasında tebligatın ölü Ģahıs adına çıkarılmasında mevzuata uyarlık 

bulunmamaktadır. 4650 sayılı Kanunla değiĢik KamulaĢtırma Kanununun 14/5 maddesi 

uyarınca kamulaĢtırma davalarında aleyhine dava açılan tapu malikinin davadan önce ölü 

olduğu anlaĢılması halinde ölenin mirasçıları davaya dahil edilmeli 

KAMULAġTIRMA KANUNUNUN 19.MADDESĠNĠN 1. VE 2. FIKRASI HÜKÜMLERĠ 

UYARINCA ĠDARENĠN ÖNCELĠKLE BU TÜR TAġINMAZLARIN 3402 SAYILI 

KADASTRO KANUNUNUN 16.MADDESĠNDE SAYILAN KAMU MALLARINDAN OLUP 

OLMADIĞINI ĠLGĠLĠ YERLERDEN SORUP ÖĞRENMESĠ; BU ARAġTIRMA SONUNDA 

TAġINMAZIN KAMU MALLARINDAN OLMADIĞININ VE MEVCUT OLAN ZĠLYEDĠNĠN 

DE ZĠLYETLĠKLE ĠKTĠSAP ĠDDĠASINDA BULUNDUĞUNUN ANLAġILMASI 

DURUMUNDA DA KAMULAġTIRMA KANUNUNUN 9.MADDESĠ GEREĞĠNCE MÜLKĠ 



AMĠR TARAFINDAN SEÇĠLECEK BĠLĠRKĠġĠLER MARĠFETĠYLE MAHALLĠNDE TAHKĠKAT YAPIP 

DELĠLLERĠNĠ TOPLAYIP KEYFĠYETĠ BĠR TUTANAĞA BAĞLAMASI GEREKĠR. BU TUTANAKTA 

TAġINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ, ZĠLYEDĠN KĠMLĠĞĠ, VERGĠ KAYDI, ZĠLYETLĠĞĠN BAġLANGIÇ TARĠHĠ VE 

SÜRESĠ, MÜLKĠYETĠ KAZANMA ġARTLARININ GERÇEKLEġĠP GERÇEKLEġMEDĠĞĠ BELĠRTĠLĠR. 

Serbest piyasada her zaman alınıp satılan …….ve………. fiyatlarına göre değerlendirmede esas 

alınan ürünlerin Tarım Ġl Müdürlüğü'nce bildirilen kg. satıĢ fiyatları gerçeğe uygun, Hal 

Müdürlüğü'nce bildirilen kg. satıĢ fiyatlarının ise; gerçeğe uygun ve inandırıcı olmadığı 

gözetilerek Tarım il Müdürlüğü kg. satıĢ fiyatlarına göre değer biçilmesi, 

TaĢınmaz malın tarım arazisi niteliğinde kabulü ile olduğu gibi kullanılması halinde getireceği 

net geliri üzerinden bilimsel yolla değerinin tespit edilmesi ve Üzerindeki binanın da Bayındırlık 

Birim Fiyatlarına göre, ve taĢınmaz mala bahçe niteliği vermeyen ağaçlara da yaĢ, cins ve verim 

durumlarına göre enkaz bedellerini de düĢülmek suretiyle değer biçilmesi doğrudur.. Ancak; 

Kıymet takdir komisyonunca ve BilirkiĢi kurulunca münavebe ürünü olarak alınan ……….’nın 

Ġlçe Tarım Müdürlüğü verilerine göre dekar baĢına ortalama …….._..... kg arasında ürün 

alınabileceği belirtilmiĢ olmasına rağmen, kıymet takdir komisyonunca ve bilirkiĢi kurulunca 

……. kg alınmak suretiyle fazla bedel takdir edilmesi doğru değildir. 

Kısmen kapama fıstıklık, kısmen kapama zeytinlik niteliğindeki taĢınmaza net gelirine göre 

değer biçilmesi gerekir, 

4650 sayılı Kanunla değiĢik 2942 sayılı Kanununun 15/son maddesi uyarınca yapılacak 

değerlendirmede, idarece belgelerin mahkemeye verildiği tarih olan dava gününün esas alınması 

gerekirken kamulaĢtırma kararının verildiği tarihe göre değerlendirme yapılması,doğru 

değildir bu nedenle bilirkiĢi raporları incelenirken bu hususa dikkat edilmelidir. 

Kapama ……. bahçesi, içinde bulunan sondaj kuyularından sulandığından kapama ….. gelirine, 

sondaj kuyularının ve pompa binasının bedelleri de dahil olduğu gözetilmeden, bunlar için de 

ayrıca bedel ödenmesi doğru değildir. 

Yargıtay'ın yerleĢmiĢ uygulamalarına göre, iklim koĢulları, arazisinin toprak ve topoğrafik 

yapısı ile bölgesindeki konumu (büyük yerleĢim yerlerine uzaklığı vb.) itibariyle kamulaĢtırma 

ve dava konusu taĢınmazın bulunduğu yerle benzer nitelikte olan ülkemizin değiĢik 

yörelerindeki  sulu tarım arazilerinin değerlendirilmesinde, (değeri önemli Ģekilde etkileyen 

kanıtlanmıĢ, farklı ve özel bir faktör bulunması hali hariç) kapitalizasyon faiz oranı %5 

alınmaktadır. 

-KamulaĢtırmasız el atma nedeniyle taĢınmaz bedelinin tahsili davasının açılabilmesi için 

taĢınmazın tapuda kayıtlı olması dava ön Ģartıdır.  

KamulaĢtırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında da KamulaĢtırma Kanununun değer 

biçmeye iliĢkin hükümleri kıyasen uygulanır. 

KamulaĢtırma Yasasının 11. maddesinin (f) bendi hükmüne göre arazi niteliğindeki taĢınmazın 

kamulaĢtırma tarihindeki mevkii ve Ģartlarına göre olduğu gibi kullanılması halinde getireceği 

net gelir üzerinden bilimsel yöntemle değerlendirilmesi gerektiğinden, Yargıtay uygulamalarına 

göre üzerinde verim çağına gelmiĢ yetiĢkin zeytin ağaçlarının bulunduğu taĢınmazın 

değerlendirilmesinde bu ağaçların normal sıklıkta  kaplayacağı alanın kapama zeytinlik kabul 

edilip zeytin ürünün o yerdeki tarım müdürlüğü resmi verilerine göre dekar baĢına ortalama 

verim, üretim gideri ve toptan satıĢ fiyatı üzerinden net gelir belirlenmelidir.Zeytin ürününün 

dekar baĢına ortalama verimi yerine ağaç sayısı esas alınarak verim hesabı yapılması çoğu kez 

yanıltıcı sonuçlara götürebileceği gibi sağlıklı bir Ģekilde Yargıtay denetimi de mümkün 

olmayacaktır. 



Bu nedenle idare olarak hem kıymet takdir komisyonu hemde bilirkiĢi raporlarında bu hususa 

dikkat edilmelidir.Ülkemizin  zeytin üretiminin en çok yapıldığı Marmara, Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde dekar baĢına zeytin veriminin var yılı ve yok yılı da gözetildiğinde genelde 400-500 

kg, civarında olduğu yıllardır Yargıtay'a gelen kamulaĢtırma  dosyalarından bilinmektedir. Hal 

böyle iken üzerindeki ağaçların sayısı itibariyle  taĢınmazların tamamının kapama zeytinlik 

olarak nitelendirilmesi uygun ise de, değerlendirmede ağaç baĢına üretim miktarının ağaç 

sayısıyla çarpılması suretiyle ulaĢılan ve ülke genelindeki ortalamanın üstünde olan verim 

miktarı üzerinden yüksek değer belirleyen kıymet takdir komisyonu ve bilirkiĢi raporu 

düzenlenmesi doğru değildir. Zaman zaman BilirkiĢi Kurullarınca uygulanan junge metodunda 

zeytinlerin yaĢları dikkate alınarak gelecekteki gelirleri de değerlendirildiği için bulunan bu 

değerde toprağın değeri de mevcuttur. Bu durumda toprak (zemin) hem zeytinler yönünden 

hem de bizatihi arsa olarak iki kez değerlendirilmiĢ olmaktadır. Böyle mükerrer 

değerlendirmenin kabule Ģayan olmadığı aĢikardır. Yanılgının asgariye indirilmesi ve istikrar 

için kaim değer yöntemine göre değerlendirme yapılmalıdır.Kaim değer yönteminde önce; 

zeytinlerin normal sıklıkta ne kadar yer kaplayacağı saptanıp bu alan kapama zeytinlik olarak 

değerlendirilir, aynı yer bu kez çevrede ekilmesi mutat ürünler münavebesine göre tarla ziraatı 

yapılarak yeniden değerlendirilip tarla ziraatinde bulunan değer kapama zeytinlik olarak 

bulunan değerden çıkartılarak zeytinlerin değeri bulunur.Ancak arsalarda bu kaim değer içinde 

zeytinlerin yetiĢtiği toprağın da bir unsur olarak yer aldığı gözetilerek zeminin iki kez 

değerlendirilmesine meydan vermemek için bu unsuru bertaraf etmek, baĢka bir deyiĢle değere 

yansımasını önlemek üzere bulunan kaim değerden, bu özelliği hesaba katacak oranda indirim 

yapılması gerekir. Kaim değer saptanırken uygulanan kapama zeytinlik ve tarla ziraatine göre 

değerlendirmelerde net gelirin, resmi mercilerden getirtilecek ortalama veri rakamlarına göre 

hesaplanması da mutlaka sağlanmalıdır. 

-KamulaĢtırılan taĢınmazın tapu kaydında mevcut olan haciz Ģerhinin tespit edilen 

kamulaĢtırma bedeline yansıtılması gerekir. 

Enkazı mal sahibine  bırakılan   kavak   ve söğüt ağaçlarının saptanan yaĢı itibariyle kesim 

çağına ulaĢmıĢ olduklarından enkaz değerleri nihai net üretim gelirine eĢit bulunacağından 

yetiĢkin söğüt ve kavak ağaçlarının mal sahibine bırakılmasıyla ağaçların zemine artı değer 

katkılarının artık söz konusu olamayacağı, 

Emsal satıĢlarının vergi ve harçtan kaçınmak için düĢük gösterildiği düĢünülerek  veya 

varsayılarak  sonuçta piyasa rayicinden söz edilerek soyut ifadelerle değer biçilmesi mümkün 

değildir. 

KamulaĢtırma konusu taĢınmazın ve emsal alınan taĢınmazın değerlendirme tarihindeki bağlı 

bulundukları cadde veya sokak için belediyelerce emlak vergisine esas olmak üzere belirlenen 

m2 fiatları ilgili belediyeden getirtilerek bu değerlere göre verilen m2 fiyatının mukayese 

edilmesi gerekir.  

Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre taşınmazın kamulaştırmanın gerçekleşmesi amacıyla imar 

planına alınmış olması halinde taşınmaz sırf bu nedenle arsa sayılmayıp bundan önceki (imar planına 

alınmadan önce) durumunun incelenmesi gerekmektedir. 

Kavak ağaçlarına maktu değer belirlenerek taĢınmazın tamamının tarım arazisi olarak 

değerlendirilmesi doğru değildir. Kapama kavaklık değerinin tespiti yönünden kavakların bir 

yılda hasat edilemeyeceği göz önünde tutularak, kaç yılda kesim durumuna geleceği bilimsel 

Ģekilde ortaya konup, bunların brüt değeri bulunup, kamulaĢtırma tarihinden (değerlendirme 

tarihi) kesim, zamanına kadar yapılması gerekecek masraflar da brüt değerden düĢülerek 

kavakların kesim durumuna gelmesi için geçecek yıl sayısına bölünmeli ve bu suretle bir yıllık 

net gelir bulunduktan sonra bilimsel formül uygulanmak suretiyle (tarım arazisi formülü) 

kamulaĢtırma parasının saptanması gerektiği dikkate alınmalıdır. 



Kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu saptanan taĢınmazın olduğu gibi kullanılması halinde 

getireceği net gelirin hesaplanmasında taĢınmazın bulunduğu Ġlçe Tarım Müdürlüğünün kuru 

Ģartlarda dekar baĢına verim, üretim gideri ve toptan satıĢ fiyatına iliĢkin verilerinin ortalama 

değerlerinin esas alınması gerekirken, Ġl Tarım Müdürlüğü verilerine göre hesaplama yapılması 

doğru değildir. Bu yöntemle taĢınmazın değerinin saptanmasında münavebeye alınacak ürünler 

yönünden sulu ya da kuru tarım arazisi niteliğinde olup olmaması önem taĢır. 

. Net gelir, çevrede ekilmesi mutad olan ürünlerin münavebesi uygulanarak, ürünün döküm 

zamanı ortalama toptan fiyatı gözetilerek bundan, üretim maliyetleri düĢüldükten sonra 

bulunur. 

Münavebe söz konusu olduğu için tek ürünle yetinilmeyerek çevrede ekilmesi mutad olan 

ürünler dikkate alınır. TaĢınmaza erken veya mutaddan çok ürün elde etmek için 

uygulanabilecek tarımsal yöntem ve tesisler bu belirlemede dikkate alınmaz.  

O nedenle taĢınmazda açık tarla ziraatı uygulanmak suretiyle ekilen ürünlerin üretim miktarı, 

ortalama fiyatları ve üretim giderleri esas alınır. 

HÜKÜMET TARAFINDAN BAZI ÜRÜNLERE ÖDENEN DESTEKLEME PRİMİ, NET 

GELİRİN HESAPLANMASINDA ÜRÜNÜN SATIŞ FİATINA DAHİL EDİLEMEZ. 

Kapama fıstık, üzüm ve zeytin niteliğindeki taĢınmaza fıstık, üzüm ve zeytin gelirine göre değer 

biçildiğine göre, bu değer taĢınmaz üzerinde bulunan diğer meyve ağaçlarının değerini de 

kapsar. Buna rağmen diğer meyve ağaçlarını da maktuen değer biçilerek kamulaĢtırma 

bedelinin fazla ödenmesi söz konusu olamaz.  

Kapama zeytinliğin kamulaĢtırma bedeli belirlenirken, zeytin ürünü için dolar üzerinden tespit 

edilen prim gelirinin hesabında, değerlendirme tarihindeki dolar kurunun karĢılığı esas 

alınarak net gelir miktarının hesaplanması gerekir. 

Ceviz ağaçlarının enkaz bedellerinin hesaplanabilmesi için, bir metreküp ceviz kerestesinin 

değerlendirme günündeki ortalama satıĢ fiyatının ilgili resmi kuruluĢtan sorulması ve buna göre 

hesaplanan bedelin toplam kamulaĢtırma bedelinden indirilmesi gerekir. 

KamulaĢtırma tarihi ile tebliğ tarihi arasında bir yıldan az süre varsa, taĢınmaza kamulaĢtırma 

tarihi esas alınarak değer biçilmesi gerekir, tebliğ tarihi esas alınarak değer biçilerek fazla bedel 

tespit edilmesi hatalıdır. 

Mülkiyeti kadastro mahkemesinde ihtilaflı olan taĢınmazın mülkiyetini belirleyecek olan 

kararın kesinleĢmesinin beklenmesi gerekir. 

KamulaĢtırılan taĢınmazdan arta kalan tek parça halindeki ………… m2'lik alan ülke 

koĢullarında normal düzeyde tarımsal faaliyet bakımından yeterli ise, bu kesimde iĢletme 

bütünlüğü bakımından bir değer azalması olmayacağından değer kaybı verilmesi, doğru 

değildir. 

Kıymet takdir komisyonunca enkaz mal sahibine bırakılarak taĢınmaz kapama kavaklık kabul 

edilip kavağın kereste olarak kullanılmak üzere yetiĢtirildiği gözetilerek ve mevcut kavakların 

yaĢ ve cinsi dikkate alınıp, kabul edilebilir oranda (Yargıtay uygulamalarına göre en az %40) 

enkaz bedeli düĢülmesi gerekir. Bu oran düĢünülmeden veya daha az bir oran düĢülerek bedel 

tespit edilmesi ve ödenmesi doğru değildir. 

 



KamulaĢtırma Yasasının 4650 sayılı Yasa ile değiĢik 8. maddesi uyarınca tapu kayıt maliki 

……….'ya tebligatta bulunmuĢ, adı geçenin tebligata rağmen 15 günlük yasal süresi içerisinde 

kamulaĢtırmaya konu malı pazarlıkla veya anlaĢarak satmak ya da trampa isteğiyle birlikte 

idaremize baĢvurmadığında idaremiz tarafından anılan yasanın değiĢik 10. maddesi hükmünce 

bu dava açılması gerekmektedir. Tebligat tapu kayıt malikine yöntemince yapıldığına göre 

malikin bu tebligattan sonra ölmüĢ olması nedeniyle Yasanın 14. maddesi hükmü de gözetilerek 

davanın murisin mirasçılarına karĢı açılmıĢ olması doğru olduğundan; ayrıca idaremizce, adı 

geçen kiĢinin mirasçılarına da 8. madde uyarınca ayanca tebligat yapılmasına gerek yoktur.  

Tebligat Kanununun 21.maddesi uyarınca, kendisine tebligat yapılacak kimse veya muhatap 

adına tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz ise tebligat evrakı o 

yerin muhtar veya ihtiyat heyeti azasından birine imza mukabilinde teslim edilip muhatabın 

kapısına ihbarname yapıĢtırılır ve durum muhatabın komĢusuna bildirilir ise de, Tebligat 

Tüzüğünün değiĢik 28.maddesi gereğince, tebliğ memurunun adreste bulunmama sebebini, 

bilmesi muhtemel komĢu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclis üyeleri, zabıta 

amir ve memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatması 

gerekmektedir. 

Tapu maliki hakkında …………. Hastanesinden verilmiĢ --------- tarihli sağlık kurulu 

raporunda, " -------------" hastalığından dolayı vesayet altına  alınmasını gerektirir nitelikte 

hastalığının bulunduğu tespit veya ibraz edilmiĢ ise, bu durumda kendisine tebligat yapılmıĢ 

olsa dahi bu tebligat geçerli sayılamaz. Vesayet altına alınmasından sonra vasiye yapılacak 

tebligat üzerine KamulaĢtırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen hak düĢürücü sürenin 

baĢlaması gerekir. Ancak, adı geçen kendisine vasi atanması davası sonuçlanmadan ölmüĢ ise 

böyle bir uygulamaya da olanak kalmayacağından, idarece tapu maliki---------mirasçılarına 

kamulaĢtırma tebligatının yapılması icap eder.Ancak bu tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 

veya böyle bir tebligat yapılmadan bir kısım mirasçılarının dava açması mümkündür.  

Üzerinde kapama bahçe niteliğini verecek sayıda meyveli ağaç bulunan taĢınmazların kapama 

meyve bahçesi olarak dekar baĢına elde edilecek net gelir esas alınmak suretiyle- zemini ve 

üzerindeki ağaçları kapsayacak biçimde değerlendirilmesi gerekir. 

Bu nedenle kıymet takdir komisyonunca (ağaçların yaĢı ve cinsi belirtilerek) dekar baĢına ürün 

miktarı, üretim maliyeti ve toptan satıĢ fiyatlarını gösterir resmi veriler getirtildikten sonra nar 

ve narenciye ağaçlarının taĢınmaz üzerinde normal sıklıkta kaplayacakları alan ayrı ayrı 

saptanıp nar ve narenciye bahçesi olarak değerlendirilmelidir. 

Arazilerin net gelir yöntemiyle değerlendirilmesinde, arazinin kuru yada sulanabilir niteliğine 

göre uygulanacak dekar baĢına verim miktarı, toptan satıĢ fiyatları ve dekar baĢına üretim 

masraflarının ortalama değeri ifade eden ve ciddi istatistiki bilgilere dayalı olduğu bilinen Ġlçe 

Tarım Müdürlüğü verilerinin esas alınması gerekirken, Kıymet takdir komisyonları ve bilirkiĢi 

raporlarında --------Ġlçe Tarım Müdürlüğü cetvelinde belirlenen ------ ve ------- için dekar baĢına 

verim miktarından daha yüksek verim ve daha düĢük üretim maliyetleri üzerinden 

değerlendirme yapılması, doğru değildir. 

Kıymet takdir komisyonlarınca ve BilirkiĢi kurullarınca somut emsal olarak alınan taĢınmazın 

alıcı ve satıcısı ticari Ģirket olup, emsalin üzerinde de satıĢ tarihinde ticari tesis (benzin 

istasyonu) ve müĢtemilatı mevcut ise bu satıĢ alıcı ve satıcısının iĢtigal alanı nedeni ile özel 

amaçlı satıĢ olduğu sabit olup, emsal olarak alınamaz. 

KamulaĢtırma Yasasının 4650 Sayılı Yasa ile değiĢik 19. maddesi hükmü uyarınca açılacak 

davalarda mahkemece, öncelikle anılan maddenin 4. fıkrasında yollama yapılan aynı yasanın 10. 

maddesinde belirtilen usulde ve sürede kamulaĢtırma bedelinin tespit edilmesi, daha sonra 

idarece verilen bilgi ve belgeleri zilyedin kamulaĢtırma tarihinde taĢınmaz malı Türk Medeni 



Kanunu hükümleri dairesinde ve zilyetlikle iktisap etmiĢ olduğunu belirtmeye yeterli gördüğü 

takdirde kamulaĢtırma bedelinin tespitine iliĢkin bilirkiĢi raporunu idareye ve bu raporla 

birlikte idarece verilen diğer belgeleri zilyede tebliğ ettirmesi gerekir. Yasanın bu hükmü 

uyarınca kamulaĢtırma bedelinin tespiti, sadece zilyedin değil, sonradan ortaya çıkabilecek 

diğer hak sahiplerinin hukukunun korunması bakımından da zorunlu olup, idare ile tespit 

edilen zilyedin bedel konusunda uzlaĢmaları, bu ve mülkiyetin ihtilaflı olduğu durumla ilgili 

18.madde uygulamasında söz konusu olamaz.Hal böyle iken taĢınmazın değeri, yöntemince 

tespit edilmeden tarafların bedelde anlaĢmaları uygun ve yeterli görülüp, ilan yoluna gidilmiĢ 

olması, Yapılan ilanlar üzerine süresi içerisinde Hazine adına verilen ----------- tarihli dilekçede, 

taĢınmazın zilyedi ---------- tarafından iktisap edilmiĢ sayılması yolundaki tesbite itiraz edilmiĢ 

bulunması karĢısında KamulaĢtırma Yasasının 19. maddesinin 7. fıkrası hükmü uyarınca 

mahkemece tespit edilen kamulaĢtırma bedelinin ileride hak sahipliğini ispat edecek kiĢiye 

ödenmesi için idarece ilanda belirtilen bankada açılacak üçer aylık vadeli hesaba yatırılmasının 

sağlanması gerekirken, bu husus gözetilmeden, zilyed ve idare arasında uzlaĢmaya varılarak 

belirlenen bedelin zilyed adına bankaya yatırılmasına karar verilmiĢ olması, doğru değildir. 

Her ne kadar 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 18. maddesi mülkiyeti çekiĢmeli olan 

taĢınmaz malların kamulaĢtırılması ve idare adına tesciline cevap vermekte ise de, bu husus 

ihtilafın özel kiĢiler arasında olması hali ile sınırlıdır. Zira, ihtilafın çözümü sonucu maliklerin 

özel veya kamu tüzel kiĢileri olmasına göre 2942 sayılı Kanunun öngördüğü yönler tesbit 

edilmesi gerekir. Kamu kuruluĢları arasındaki kamulaĢtırmalarda sözü edilen Yasanın 30. 

maddesine göre kamulaĢtırma iĢlemleri yürütülür. 

4650 sayılı Kanunla değiĢik KamulaĢtırma Kanununun l9.maddesi gereğince, idarece öncelikle 

kamulaĢtırması kararlaĢtırılan tapuda kayıtlı olmayan taĢınmazın 3402 sayılı Kadastro 

Kanununun l6.maddesinde sayılan kamu mallarından olup olmadığını ilgili yerlerden sormak 

suretiyle tespit eder. Kamu mallarından olmadığının belirlenmesi halinde, aynı Kanunun 

l9.maddesinde prosedürün uygulanacağı yazılmıĢtır. Kamu mallarından olması halinde ise, aynı 

Kanunun 30.maddesinin l.fıkrası, gereğince kamulaĢtırma iĢleminin yapılmasına gerek olmadığı 

belirtilmiĢtir. 

Ġdarece yasaya uygun Ģekilde mülki amirin seçtiği bilirkiĢilere zilyetlik tahkikatı yaptırılmadığı 

halde mahkemece, yöntemine uygun düĢmeyen üç imzalı zilyetlik tutanağı yeterli görülmüĢ ve 

bu çerçevede 19.madde de öngörülen ilana tevessül edilmiĢtir. Ayrıca, yapılan ilanda taĢınmaz 

malın bulunduğu mevkiin ve zilyedinin belirtilmesi ile yetinilmiĢ yasada öngörüldüğü Ģekilde 

sınırları ve miktarı (yüzölçümü) gösterilmemiĢ ve böylece son ilandan itibaren itiraz hakkı olan 

hazine ve üçüncü kiĢilerin bu haklarını kullanmalarına olanak sağlanmalıdır. 

KamulaĢtırma Yasasının 19. maddesinin 7. fıkrası hükmü uyarınca mahkemece tespit edilen 

kamulaĢtırma bedelinin ileride hak sahipliğini ispat edecek kiĢiye ödenmesi için idarece ilanda 

belirtilen bankada açılacak üçer aylık vadeli hesaba yatırılmasının sağlanması gerekirken, bu 

husus gözetilmeden, zilyed ve idare arasında uzlaĢmaya varılarak belirlenen bedelin zilyed adına 

bankaya yatırılması mümkün değildir. 

Ġdarece buğday hasadının yapılması beklenmeden kamulaĢtırmaya konu taĢınmaza fiilen el 

atılmıĢ ise KamulaĢtırma Kanunun 20. maddesi uyarınca hasadı yapılmamıĢ mahsul bedelinin 

kıymet takdir komisyonunca tespit edilip rapor düzenlenerek ilgililerine ödeme yapılmalıdır. 

idarece hasat yapmasını engelleyen fiili el atması mevcut olmadığında mahsul bedelinin 

ödenmesi söz konusu olamaz.  

 

 



Hüküm verildikten sonra dahi 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 21. maddesi uyarınca 

idarece kamulaĢtırmanın her safhasında tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. 

idarece kamulaĢtırmadan vazgeçildiğine iliĢkin olarak çektiği ihtarname ilgiliye tebliğ edilir. Bu 

ihtarın tebliğinden itibaren verilen sürenin bitiminde ilgilisi kamulaĢtırma bedelini iade etmemiĢ 

ise temerrüde düĢmüĢ olacağından idarece yatırılan paranın, temerrüde düĢtüğü ----------- tarihi 

ile ödeme tarihi arasındaki süre için faizi ile birlikte iadesini ister . 

KamulaĢtırma Yasasının 21. maddesine göre idare, kamulaĢtırmanın her safhasında 

kamulaĢtırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaĢtırmadan tek taraflı 

olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Henüz tashihi karar süresi dolmadan idare 

tarafından mevzuata uygun Ģekilde kamulaĢtırmadan vazgeçme kararı verilmiĢ ise ortada 

hukuken geçerli bir kamulaĢtırma iĢlemi kalmadığından idarenin el koyma veya iĢgali söz 

konusu ise bu aĢamadan sonra taĢınmazın sahibinin Ģartları varsa dilediği takdirde el atmanın 

önlenmesi veya tazminat davaları açabileceği kuĢkusuzdur. 

KamulaĢtırma Kanununun 24. maddesinin 1. fıkrasında bu Yasanın 21,22 ve 23. maddeleri 

uyarınca kamulaĢtırılmasından vazgeçilen veya geri alınan taĢınmaz mal üzerindeki bina, sabit 

tesisler ve ekili-dikili Ģeyler yıkılmıĢ, sökülmüĢ veya harap olmuĢ ise, taĢınmaz malın geri 

alınmasında mal sahibi veya mirasçısının, kamulaĢtırma tarihindeki değerini talep edebileceği 

belirtilmiĢtir. 
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